
ZWKiUK SP. Z O.O. ŚWIEBODZIN 
OGŁASZA NABÓR 

na stanowisko KSIĘGOWY 
 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów: 
 1) wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 
b) wykształcenie:  

-  średnie lub wyższe, 
c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,  
d) znajomość przepisów ustawy o VAT, 
e) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  
f) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, 
g) znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych między osobami 

fizycznymi a osobami prawnymi. 
 
2) wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność organizacji pracy własnej, 
b) komunikatywność,  
c) wysoka kultura osobista, 
d) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, 
e) nieposzlakowana opinia. 

 
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

a) przyjmowanie wpłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne, 
b) sporządzanie raportów kasowych z dokonanych wpłat, 
c) odprowadzanie dochodów za wodę i ścieki na rachunek bankowy  oraz odprowadzanie opłat 

za gospodarowanie odpadami, 
d) prowadzenie ewidencji księgowej wyciągów bankowych i raportów kasowych, 
e) dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych, 
f) wprowadzanie faktur (zobowiązań) do systemu bankowego, 
g) dokonywanie operacji rozliczeniowych, 
h) wystawianie faktur VAT, 
i) ewidencjonowanie należności opłat za zużytą wodę i odebrane ścieki, 
j) dokonywanie operacji rozliczeniowych, 
k) prowadzenie rejestru odbiorców wody, 
l) prowadzenie rejestru dostawców ścieków, 
m) rozliczenie należności według zakresu zleconego, 
n) prowadzenie procedury windykacyjnej należności, 
o) zawieranie umów na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków po weryfikacji niezbędnych 

dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, 
p) prowadzenie w zakładzie rejestru umów zleceń oraz innych umów, 
q) prowadzenie i nanoszenie odczytów, 
r) prowadzenie gospodarki wodomierzowej, 
s) współpraca z inkasentami i odczytywaczami wodomierzy, 
t) wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego. 

 
2. Informacja o warunkach pracy: 

a) wymiar czasu pracy – pełny etat, 
b) rozkład czasu pracy:  poniedziałek- piątek:  7:00-15:00 
c) praca przy komputerze, 



d)  stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku ZWKiUK sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-200 
Świebodzin, na parterze,  w budynku bez windy,  

e)   możliwość delegowania na szkolenia poza stałe miejsce pracy. 
 
 
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

a) list motywacyjny, 
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
c) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
d) kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie kandydata, 
e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe, 
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 

 i umyślne przestępstwa skarbowe, 
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 
4. Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: 
 
ZWKiUK sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin  
 
lub dostarczyć: do ZWKiUK sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin  
z dopiskiem na kopercie:  
Nabór na stanowisko  Księgowy w terminie  do  dnia  14 luty 2020 r. 

 
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (68) 382 26 23 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 66-200 Świebodzin, NIP 927-00-09-205 , REGON 970327589. Kontakt z 

Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to 

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być 

przetwarzane przez okres przedawnienia  ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego.  

 

 

mailto:iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl

