Warszawa 6.09.2017
Ośrodek Badań nad Migracjami UW poszukuje
pracownika do sekcji finansowo-księgowej (pełnomocnika kwestora)
Podstawowe obowiązki:
 księgowanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego;
 prowadzenie ewidencji danych finansowych: monitorowanie przepływu płatności, wystawianie dokumentów
związanych z windykacją należności;
 wystawianie faktur i not księgowych z tytułu dochodów;
 przygotowywanie i realizacja umów cywilno-prawnych z wykonawcami;
 prowadzenie ewidencji wykorzystania środków finansowych przez poszczególne jednostki organizacyjne
(grupy badawcze) oraz poszczególnych badaczy a także zapewnienie prawidłowości dokonywanych
rozliczeń;
 prowadzenie księgowości projektów korzystających z różnych źródeł finansowania (NCN, Horyzont2020,
FNP, MNiSW, MRPiPS i inne);
 sporządzanie sprawozdań i nadzór nad realizacją budżetu;
 prowadzenie ewidencji majątkowej jednostki;
 docelowo pełnienie funkcji pełnomocnika kwestora.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe kierunkowe;
 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale finansowym;
 biegła umiejętność obsługi komputera, Internetu i cyfrowych środowisk pracy; w tym bardzo dobra znajomość
pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 znajomość zasad księgowości i rachunkowości oraz przepisów z zakresu finansów publicznych oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych;
 znajomość ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615);
 umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
 sumienność i uczciwość;
 umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
 doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości jednostek sektora finansów publicznych;
 znajomość programu HMS i SAP;
 znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 doświadczenie w obsłudze projektów unijnych.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie na Uczelni na podstawie umowę o pracę;
 pakiet socjalny;
 możliwość podnoszenia kwalifikacji na kursach i szkoleniach;
 pracę w młodym i przyjaznym zespole.
CV z dopisaną klauzulą następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) proszę przesyłać na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl do godziny 13:00 dnia
13 września 2017 r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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