
 

   
  Centrum Usług Wspólnych w Opolu  
  45-082 Opole, ul. Piastowska 17  
  tel. 77 44 55 920, fax. 77 44 58 258 
  email: cuw@cuw.opole.pl , www.cuw.opole.pl 

POSZYKUJEMY PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ 

w wymiarze czasu pracy: 1 etat 
(umowa na czas określony w celu zastępstwa – ok 1 rok) 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

Wymagania niezbędne Wymagane dokumenty 

a)  wykształcenie średnie  lub wyższe 
 

Kserokopia świadectwa lub dyplomu 

 b) staż pracy na podobnym stanowisku: 
wykształcenie średnie – bez wymagać          

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w 
przypadku trwania stosunku pracy 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

  
Wymagania dodatkowe 

  

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście 
motywacyjnym  lub w CV potwierdzające spełnianie 

wymagania 

a)  biegła obsługa komputera   
zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie 
wymagania 

b) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, 
samodzielność w działaniu, umiejętność 
pracy w zespole, bardzo dobre umiejętności 
organizacyjne, umiejętność pracy pod 
presją czasu 

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie 
wymagania 

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• przygotowywanie przelewów w systemie bankowości online, 

• importowanie przelewów z systemu księgowego. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa (ok 1 rok).  

Centrum Usług Wspólnych w Opolu znajduje się w budynku Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 
(parter). Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 
5. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać życiorys-CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery 

zawodowej, opatrzony klauzulą:    

                             
 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum 
Usług Wspólnych w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 
Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@cuw.opole.pl. Mam 
świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.” . 

 

Aplikacje można składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w  Opolu, ul. Piastowska 17 (45-082 Opole) 

lub przesyłać na adres mailowy cuw@cuw.opole.pl. 
 

                                                                
    Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Opolu 

                                                                                 Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 

Opole, 12.03.2021 r. 
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