
      Konkursas vyr. finansininko pareigoms užimti

Ignalinos  rajono  savivaldybės  Miko  Petrausko  muzikos  mokykla  (savivaldybės
biudžetinė įstaiga; Atgimimo g. 30, Ignalina LT-30119, kodas 190243661) skelbia konkursą vyr.
finansininko (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį 0,75 etatu) pareigoms užimti.

         Darbo sutarties rūšis – terminuota (3 mėnesių bandomasis laikotarpis). 
                Vyr. finansininkas privalo organizuoti mokyklos buhalterinę apskaitą, rengti  biudžeto
projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų
naudojimą  įstatymų  nustatyta  tvarka,  tinkamą  finansinių  ir  apskaitos  dokumentų  rengimą  ir
įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės
aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

    Reikalavimai pretendentui:

                           1.  Turėti aukštąjį buhalterinį/finansinį arba ekonominį išsilavinimą. 
2.  Ne mažesnė kaip 1 metų buhalterinės  apskaitos,  finansų,  ekonomikos darbo

patirtis, būti susipažinus su biudžetinės įstaigos darbo pobūdžiu (privalumas).
3.  Būtina  mokėti  vesti  pilną  biudžetinės  įstaigos  apskaitą,  valdyti,  kaupti,

sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.
4. Turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžių, dirbant „MS Excel“,

„MS Word“ programomis; mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacine  sistema  (VSAKIS)  ir  Finansų  valdymo  apskaitos  informacinės  sistemos  (FinNet)
programa; privalumas – dirbti su „Biudžetas VS“ programa. 

5.  Išmanyti  bei  gebėti  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. 

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir išsilavinimą patvirtinantį (-čius)

dokumentą (-us) bei šių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą (CV);
4. Užpildytą  pretendento  anketą  (Pretendento  anketos  formos  pavyzdys

patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
301). (Priedas Nr. 1);

5.  Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes. 

Dokumentai  priimami  asmeniškai  (14  kalendorinių  dienų  nuo  konkurso  paskelbimo  mokyklos
interneto svetainėje):  nuo 2018 m. birželio 8 d. iki 2018 m. birželio 21 d.,  mokyklos raštinėje (II
aukštas, Mokytojų kambarys), adresu Atgimimo g. 30, Ignalina (darbo laikas: darbo dienomis  8.00
– 15.00 val.) arba siųsti registruotu laišku nurodytu adresu Atgimimo g. 30, LT- 30119  Ignalina.
Pretendentų  atrankos  būdas  –  testas  žodžiu  (pokalbis);  atranka  organizuojama  vadovaujantis
Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 15-25
punktais. 
Pokalbis vyks 2018 m. rugpjūčio 2 d. 10 val.,  Miko Petrausko muzikos mokykloje.
Konkurso  rezultatai bus įforminami protokolu. Konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į vyr.
finansininko pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Išsami informacija teikiama telefonais (8 386) 36729; 8 698 73342.   


