SKELBIAMAS KONKURSAS
BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ MENU INKUBATORIUS - MENŲ STUDIJA
( J. Biliūno g. 53, Anykščiai; kodas 302054537)
Darbo pobūdis:
Buhalteris privalo organizuoti įstaigos finansinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal finansavimo
šaltinius, 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 įstatuose, pareigybės aprašyme ir kituose įstaigos veiklą reglamentuojančiose įstatymuose, nutarimuose ir
įsakymuose.
Darbo krūvis – 1,0 etatas.
Reikalavimai pretendentams:
Bendrieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje
Specialieji reikalavimai:
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
4.išmanyti darbo organizavimo tvarką, saugos darbe reikalavimus;
5. mokėti Lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, išmanyti
dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
24. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą;
25. žinoti buhalterio veiklą reglamentuojantį Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą,
27. mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis, pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir naudotis programomis „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“ arba
lygiavertėmis programomis bei mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
28. privalumas būtų mokėjimas dirbti su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine
sistema (VSAKIS).
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
6. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime
nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu
individualiai.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo
dieną el. paštu direktorius@menuinkubatorius.lt arba darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. VšĮ Anykščių menų
inkubatoriuje – menų studijoje, adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. +370 652 44555
Konkurso paskelbimo data – 2022 m. birželio 3 d.
Pokalbis vyks 2022 m. birželio 17 d. 15 val..

