
 
 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu, 

Zatrudni: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO      

 
Forma zatrudnienia:  

Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat)  

 Wymagania : 

−  Wykształcenie wyższe, 

−  5 lat pracy w służbach finansowo- księgowych w Szpitalu, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu,  

lub spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co 

najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią 

praktykę w księgowości, 

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na 

podstawie odrębnych przepisów. 

wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) 

− Wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Biegła 
znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego i 
podatkowego. Praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego. Umiejętność 
sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych i statystycznych. Znajomość działalności podmiotów 
leczniczych. Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność i 
zaangażowanie. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

− Organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej− Opracowywanie projektów wewnętrznej dokumentacji. 
− Prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
− Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. 
− Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. 
− Kierowanie pracą podległych pracowników. 
− Współpraca z innymi Komórkami Szpitala. 
 - Sporządzanie planów finansowych i raportów.  

 Oferujemy:  

 Godziwe warunki pracy; 
 Stabilność zatrudnienia; 
 Praca w miłym zespole. 
 Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji  

Oferta powinna zawierać: 

 CV i list motywacyjny, 

Wszystkie aplikacje zawierające CV, wraz z następującą klauzulą do wyboru (właściwe zakreślić X) 

o Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji  

lub 

o Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji  



prosimy kierować na adres mailowy kadry@szpitalorzesze.pl lub o przesłanie pocztą  w kopercie 
opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja –Główny Księgowy”, na adres: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, 43-
180 Orzesze, ul. Gliwicka 20. 

 Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@medialearning.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej* /przyszłych rekrutacji* - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji* / okres tej i przyszłych 
rekrutacji *  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 
rekrutacji 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach 
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z 
wybranymi kandydatami 

* niepotrzebne skreślić 
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