
PREZES  ZARZĄDU 

Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie  

 

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ekonomiczno – finansowych w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35 

                                                      

Wolne stanowisko: 

Stanowisko ds.  ekonomiczno – finansowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z  

o.o. 

 

Opis stanowiska: 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna miedzy innymi za: 

1) prowadzenie analiz finansowych i kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa, 

2) zajmowanie się polityką kredytową przedsiębiorstwa, opracowywanie koncepcji realizacji 

kredytowej oraz weryfikacja ryzyka kredytowego,  

3) sporządzanie analiz wykonania planów i weryfikacji kosztów, 

4) kalkulację cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę, 

5) pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych na zadania wykonywane przez Spółkę, 

6) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w Spółce, 

7) czuwanie nad realizacją prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej, 

8) sporządzanie deklaracji PFRON i GUS. 

 

Wymagania konieczne: 

1) wykształcenie wyższe - ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe, 

2) staż pracy minimum 3 lata na stanowisku podobnym, 

3) doświadczenie w pracy, 

4) znajomość ustaw: o finansach publicznych i rachunkowości, prawo zamówień 

publicznych, Ordynacja podatkowa,  

5) biegła znajomość obsługi  pakietu Office, 

6) niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie. 

 

Wymagania preferowane: 

1) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem, 

2) wysoki poziom kultury osobistej, 

3) dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania                           

i praktycznego wykorzystywania wiedzy. 

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 

1) dyspozycyjność, 

2) praca przy monitorze, 

3) praca polegająca na czynnościach powtarzających się. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie, 



4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach, 

5) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), 

6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, 

7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, 

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po 

zatrudnieniu wymagane dostarczenie  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), 

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie 

z poniższą treścią: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

OSiR Stargard Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO w celu wzięcia 

udziału w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z 

o.o. w Stargardzie”. 

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział 

w naborze na wolne stanowisko w OSiR Stargard. 

 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 28.02.2019r.                        
na adres :  

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR  Stargard Sp. z o.o. 

ul. Szczecińska 35  

73-110 Stargard  

w  zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. ekonomiczno – 

finansowym OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.  

 

Uwaga: 

1. Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego 

powyżej terminu nie będą rozpatrywane.  

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  

3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34. 

 

 


