
 
LGD „KORONA SĄDECKA” realizuje projekt pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”, współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś 

Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 

1.2.2, Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  

 

Poszukujemy stażysty do Wydziału Podatków w Urzędzie Gminy  

w Chełmcu 
 

Warunki zatrudnienia:  

- wypłacane stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto, przez okres 6 miesięcy, zwrot kosztów dojazdu, 

zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat7 / osobą zależną, 

- po 6 miesiącach stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę / zlecenie. 

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:  

I. Spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie, tj.:  

- wiek: do 29 lat; 

- osoby nie pracujące  

- bierne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP, SUP);  

- nie kształcące się ani nie szkolące (w systemie dziennym);  

- zamieszkujące na terenie gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów Miasto oraz Grybów Gmina wiejska;  

 

II. Dotyczące zajmowanego stanowiska:  

a) wykształcenie wyższe (magisterskie, licencjackie) o preferowanych kierunkach: 

- finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja publiczna. 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

 d) nieposzlakowana opinia,  

e) znajomość przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ordynacja 

podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o opłacie skarbowej, o postępowaniach dotyczących 

pomocy publicznej. 

 f) ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o samorządzie gminnym oraz 

ustawy o pracownikach samorządowych,  

g) znajomość przepisów prawa z zakresu finansowania zadań gminy, planowania i realizacji budżetu gminy (m.in. 

ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego),  

h) biegła znajomość obsługi komputera, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów finansowo-

księgowych,  

i) kreatywność,  

j) komunikatywność, nienaganna kultura osobista.  

 

Zapraszamy do składania CV osobiście w Urzędzie Gminy Chełmiec, pod adresem: 33-395 Chełmiec,  

ul. Papieska 2, Ip., pok. 19 lub mailowo: koronasadecka@gmail.com. Informacji można zasięgnąć pod numerem 

telefonu: tel. 18 414 56 58 


