
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

W KIELCACH  

Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce 
 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 
 

Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym 
 

1. Wymagania niezbędne: 

− wykształcenie wyższe kierunek rachunkowość lub ekonomia; 

− co najmniej pięć lat pracy w księgowości w jednostce finansów publicznych; 

− znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy o rachunkowości; 

− bardzo dobra znajomość zasad pełnej księgowości; 

− dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych; 

− dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS OFFICE, w szczególności Exela 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

− umiejętność pracy w zespole; 

− umiejętność analitycznego myślenia; 

− samodzielność organizacji pracy i komunikatywność; 

− odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach pod presją czasu; 

− wysoka kultura osobista; 

− mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości poza jednostką finansów 

publicznych. 

 

3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

− kompletowanie i przechowywanie dowodów księgowych; 

− sporządzanie przelewów bankowych; 

− księgowanie operacji gospodarczych; 

− prowadzenie rozliczeń spłaty należności z tytułu udzielonych pożyczek;  

− realizowanie umów zawartych z NFOŚiGW ; 

− sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym; 

− sporządzanie analiz, informacji, sprawozdań; 

− uzgadnianie sald kont rozrachunkowych; 

− bieżące prace zlecone oraz współpraca z innymi działami. 

 

4. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny; 

- życiorys (CV); 

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie; 

- kwestionariusz osobowy; 

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na 

potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z art. 13 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;   

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

oraz staż pracy. 
 



5. Wymagane, podpisane dokumenty aplikacyjne (w języku polskim) należy składać osobiście 

w zamkniętej kopercie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce w sekretariacie lub za 

pośrednictwem poczty na adres Funduszu z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko Inspektor 

w Dziale Finansowo - Księgowym. 
 

6. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2021 r. do godz. 1530. Aplikacje, 

które wpłyną do Funduszu po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
 

7. Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na wolne stanowisko pracy bez 

podania przyczyny. 
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