
 
 

 

INFORMACJA NA TEMAT OFERTY PRACY 

Nazwa stanowiska:   Pracownik administracyjno-finansowy 

Rodzaj umowy: na czas określony   (poprzedzona umową na okres próbny) 

Wymiar etatu : pełen 

Data rozpoczęcia zatrudnienia: 02.01.2020 

Wysokość  miesięcznego wynagrodzenia:  4300,00 zł brutto 

Forma kontaktu z pracodawcą : CV + list motywacyjny na adres e-mail : ktaszczecin@kta.szczecin.pl 

Oczekiwania pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy: 

Poziom wykształcenia : 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie wyższe inne, 

uzupełnione kursami, szkoleniami, studiami dyplomowymi  

 Umiejętności pożądane:  

- co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

- umiejętność pracy w generatorach wniosków, rozliczania finansowe,   

- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych 

- biegła znajomość pakietów MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem 

programu Excel 

- znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawy i pożytku publicznym i 

wolontariacie w w/w zakresie; RODO; ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych;  

- samodzielność,  odpowiedzialność, analityczne myślenie 

- umiejętność sprawnej organizacji stanowiska pracy 

- wysoki poziom umiejętności interpersonalnych 

 

Ogólny zakres obowiązków: 

 Prowadzenie rejestrów dokumentów księgowych w arkuszach 

kalkulacyjnych, opisywanie dokumentacji księgowej 

 Prowadzenie rozliczeń  zadań realizowanych w ramach 

odpłatnej działalności statutowej – znajomość ustawy i 

pożytku publicznym i wolontariacie w w/w zakresie 

 Prowadzenie rozliczeń finansowych  dotacji oświatowej 

zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 

 Zarządzanie mieniem – prowadzenie rejestrów nabywanego i 

likwidowanego sprzętu i wyposażenia, prowadzenie 

inwentaryzacji, znajomość ustawy o rachunkowości w w/w 

zakresie, 

 Tworzenie budżetów oraz monitoringów finansowych  zadań i 

projektów w arkuszach kalkulacyjnych  

 Tworzenie dokumentów – umów,  protokołów,  sprawozdań i 

pism – umiejętność  analizy dokumentacji i procedur oraz 

dostosowania do bieżących potrzeb.  

 Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji  

 Sprawne poszukiwanie darczyńców, funduszy, umiejętność 

opracowywania wniosków/projektów o pozyskanie funduszy 

 Samodzielna koordynacja realizacji powierzonych zadań/ 

projektów, obsługa rozliczeń projektów, praca w generatorach 

wniosków 

 Sporządzanie sprawozdań merytorycznych oraz finansowo-

rozliczeniowych. 

 Przygotowywanie regulaminów, instrukcji wewnętrznych  

i procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Obsługa procesów ochrony danych osobowych , znajomość 

RODO 

 Prace biurowe. 

  


