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U.P. Leśny Zakład Doświadczalny  

w Murowanej Goślinie 
 

zatrudni 
 

Pracownika do Działu Finansowego 
 
 

Wymagania: 

 

 wymagane wykształcenie w zakresie finansów lub ekonomii 

 dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych 

 dobra znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług 

 mile widziana znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych oraz realizacji 

projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 dobra umiejętność pracy z komputerem (pakiet MS Office) oraz łatwość poznawania 

nowych środowisk informatycznych 

 sumienność i zaangażowanie w pracę 

 dobra organizacja pracy własnej, umiejętność wyznaczania priorytetów, terminowość 

 

Zakres obowiązków: 

 

 prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi 

 prowadzenie sprawozdawczości GUS i innej wynikającej z zakresu działalności LZD  

 prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych 

 sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości 

 prowadzenie bieżącej ewidencji  kosztów 

 dekretowanie, kompletowanie oraz księgowanie dokumentów: 

o usług materialnych 

o usług niematerialnych 

o zakupu materiałów 

o energii elektrycznej 

o dotyczących innych kosztów 

 rozliczanie naliczonego podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7 

 sporządzanie wybranych kwartalnych sprawozdań z kosztów i przychodów do U.P. 

 

 



Oferujemy: 

 

 stabilne warunki zatrudnienia 

 umowę o pracę na czas określony, z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony 

 udział w szkoleniach 

 

Oferta powinna zawierać: 

 

 CV ze zdjęciem 

 list motywacyjny 

 przebieg pracy zawodowej udokumentowany świadectwami pracy 

 zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń itp.- oryginały będą wymagane do wglądu w 

trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do  

23.09.2020r. na adres: 

Leśny Zakład Doświadczalny 

Sekretariat /pok. nr 6/ 

ul.Rogozińska 38 

62-095 Murowana Goślina 

z dopiskiem REKRUTACJA DZIAŁ FINANSOWY  

lub na adres e-mail: info@lzdmg.com.pl 

 

osoba do kontaktu: Iwona Błachowiak, tel. 61 8 122-251; info@lzdmg.com.pl 

 

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie nie zwraca przesłanej dokumentacji i 

skontaktuje się z wybranymi osobami. 

 

Dyrektor LZD Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na 

każdym etapie bez podania przyczyny. 
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Do przesłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – 

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, ul.Rogozińska 38, 62-095 Murowana 

Goślina dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 

10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz. 1000 oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Leśnym Zakładzie 
Doświadczalnym w Murowanej Goślinie: 
 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśny Zakład Doświadczalny w 

Murowanej Goślinie reprezentowany przez Dyrektora Wiesława Krzewinę. Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała: e-mail: 

tomasz.napierala@up.poznan.pl, tel. 61 848 77 99. 

 Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na 

wskazane stanowisko pracy. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z1998 r. N21, poz.94 z 

późn. zm.). 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia 

procesu rekrutacji. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych 

będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa. 

 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

 Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane osobowe nie 

będą podlegały profilowaniu. 

 

 


