
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) 
poszukuje osoby na stanowisko 

Księgowa / Księgowy 
 
 
Miejsce pracy: Ostrołęka 
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2018 
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę 
Ogłoszono dnia: 6 marca 2018 
Termin składania dokumentów: 23 marca 2018 
Nr ogłoszenia: 01/2018 
 
 
Wymagania w stosunku do kandydatów: 
a. Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe (preferowane), pomaturalne lub co najmniej średnie maturalne 
uzupełnione kursami lub szkoleniami z zakresu księgowości i kadr  

• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości  
• znajomość obsługi komputera w tym: MS Office, programów finansowo-księgowych, Płatnika 

oraz bankowości elektronicznej 
• znajomość podstaw rachunkowości budżetowej i zagadnień kadrowo-płacowych 

  

b. Wymagania dodatkowe: 
• mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse lub rachunkowość) 
• znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, o systemie 

ubezpieczeń społecznych, zagadnień z prawa podatkowego, ustawy prawo zamówień 
publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz umiejętność 
ich prawidłowego interpretowania i stosowania  

• umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy 
• samodzielność, odpowiedzialność, dokładność 

 
Podstawowe obowiązki: 

• księgowanie dokumentów finansowych 
• bieżąca weryfikacja i akceptacja dokumentów i faktur pod względem formalnym, 

merytorycznym i rachunkowym 
• terminowe regulowanie płatności wynikających z zaakceptowanych dokumentów księgowych 
• prowadzenie rozliczeń z ZUS i US 
• wystawianie faktur sprzedażowych 
• rozliczanie podróży służbowych 
• gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą 
• prowadzenie ewidencji środków trwałych 
• bieżąca współpraca z Głównym Księgowym 

 
Wymagane dokumenty : 

1. CV 
2. List motywacyjny 
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
4. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 



ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z 
późn. zm.)." 

 
Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: 

• osobiście – w biurze Muzeum przy ul. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka (budynek Żłobka 
Miejskiego, parter, na prawo za głównym wejściem) 

• pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), ul. 
Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka 

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl  
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum. 


