
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 

kasjer  

  

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 3  w Stargardzie,  Os. Zachód A18, 73-110 

Stargard  tel. 91 573 21 02   

  

Wymiar etatu: 1/4 etatu   

  

Rodzaj umowy: umowa o pracę   

  

1. Wymagania niezbędne:   

  

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;  b) zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych;  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;  d) nieposzlakowana opinia;  e) 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;  f) wykształcenie średnie - 

minimum rok praktyki na stanowisku kasjerki;  g) umiejętność obsługi komputera;  h) umiejętność 

pracy w zespole, rzetelna i terminowa realizacja powierzonych zadań;  i) posiadanie stanu zdrowia 

pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kasjera;  j) umiejętność obsługi komputera, biegła 

znajomość pakietu Office   k) znajomość obsługi urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, itp.).   

  

2. Wymagania dodatkowe:   

  

a) znajomość programów finansowo-księgowych.   

  

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kasjera:   

  

a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na podstawie prowadzonych dokumentów kasowych;  

b) wystawianie dowodów kasowych i podejmowanie gotówki z banku;  c) terminowe odprowadzanie 

do banku wszystkich wpływów kasowych;  d) przestrzeganie wysokości ustalonego pogotowia 

kasowego;  e) sporządzanie na bieżąco raportów kasowych do obowiązujących rachunków 

bankowych;  f) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;  g) przyjmowanie opłat za 

przedszkole dla uczęszczających dzieci;  h) prowadzenie analityki kont rozrachunkowych 201 - opłaty 

za przedszkole i wyżywienie;  i) księgowanie wyciągów bankowych; j) współudział z Głównym 

Księgowym w procesie zamknięcia miesiąca; k) bieżąca kontrola prawidłowości rozliczeń 

rozrachunków; l) sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby księgowości; m) sporządzanie 

zaświadczeń o opłatach za przedszkole; n) przyjmowanie i rozliczanie wpłat na ubezpieczenia NW 

dzieci;   



o) dokonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora związanych                                 z 

funkcjonowaniem przedszkola.  

  

4. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:  a) dyspozycyjność; b) praca przy monitorze; c) częste 

kontakty z rodzicami regulującymi należności za pobyt dziecka w przedszkolu.  

  

5. Wymagane dokumenty:   

  

a.) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  b.) list motywacyjny, c.) 

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  d.) kserokopie innych 

dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach                              i umiejętnościach,  e.) 

kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),  f.) 

ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  g.) oświadczenie kandydata o 

stanie zdrowia,  h.) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie                                  

(po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), i.) 

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu                     z 

pełni praw publicznych,  j.) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów 

biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim nr 3                           

w Stargardzie oraz Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO*.  

  

Wymagane dokumenty należy składać  w terminie do dnia 09.11.2018 w gabinecie dyrektora 

przedszkola lub listownie na adres: Przedszkole Miejskie Nr 3 Os .Zachód A18,73- 110 Stargard            

Informacje dodatkowe:  Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu wymaganych 

dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych nie odebrane w ciągu 30 dni 

od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru będą komisyjnie niszczone. Oferty osób, które w 

procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji będą przechowywane zgodnie z 

Instrukcją Kancelaryjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wynikach konkursu kandydaci zostaną 

poinformowani telefonicznie. 


