
Ogłoszenie nr ref. MIFK/10/21 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Młodszy Inspektor   

w 
Zespole Finansowo- Księgowym 

  
 

Wymagania niezbędne  stawiane kandydatom:  

 

1. Wykształcenie: wyższe  magisterskie na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia; 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania programów finansowanych ze środków publicznych; 

3. Umiejętność analizy danych finansowych;  

4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office);  

5. Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i wysoka 

kultura osobista. 

 

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom: 

  

1. Staż pracy: preferowane w wyżej opisanym zakresie; 

2. Znajomość języków obcych: angielski . 

 

Ramowy zakres zadań i obowiązków na stanowisku:  

 

1. Rozliczanie wniosków gmin o wypłatę środków do Porozumienia w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

2. Przygotowywanie zarządzeń wypłaty dla Gmin na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność. 

3. Przygotowanie pism do Gmin informujących o wypłacie środków za dany okres rozliczeniowy. 

4. Sporządzanie raportów i informacji. 

 

 

Wymagane dokumenty:  

 

● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający informacje potwierdzające spełnienie 

    wymagań niezbędnych- wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia 

    w WFOŚiGW w Katowicach ;  

● list motywacyjny;  

● kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 

● kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 
● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji 

   procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru 

   kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach. 

 

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia naboru: 

 

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) WFOŚiGW  

w Katowicach oraz dostępny w siedzibie Biura WFOŚiGW w Katowicach. 

 

Osoby zainteresowane naborem prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów: 

 • oznaczonych hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. MIFK/10/21” w terminie do dnia  04 listopada 2021 r.  

      za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Katowicach ) - pod adresem:  
 

                            Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
                                                    40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19 
 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@wfosigw.katowice.pl, w tytule maila należy wpisać 

  nr ref. MIFK/10/21  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej WFOŚiGW w Katowicach). 

Termin składania aplikacji do dnia 04 listopada 2021 r. do godz. 15.30 

( Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

     Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

 

 

 

Katowice,  21.10.2021r. 

 


