
Technik RACHUNKOWOŚCI

Zadania:

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: prowadzenie
rekrutacji  i  selekcjonowania  kandydatów  do  pracy,  sporządzanie dokumentacji  kadrowej,  prowadzenie
spraw związanych ze  świadczeniami  socjalnymi,  rozliczanie wynagrodzeń i  składek pobieranych przez
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych,  prowadzenie analizy  zatrudnienia  i  wynagrodzeń,  prowadzenie
ewidencji  podatkowych  i  rozliczeń  podatkowych,  prowadzenie rozliczeń  finansowych  z  kontrahentami
i podmiotami rynku finansowego. Prowadzenie rachunkowości: organizowanie rachunkowości jednostek
organizacyjnych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania
jej wyników, wycenianie składników aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie
jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy finansowej.

Warunki pracy:

Praca  głównie  w pomieszczeniach  biurowych;  przy  obsłudze komputera  i  innych urządzeń biurowych;
w tzw. open space lub wydzielonych kilkuosobowych pomieszczeniach; 8 godzin, ale mogą zdarzyć się
sytuacje,  gdy ze  względu  na  przedłużające  się  spotkania,  narady  i  konferencje,  czas  pracy  może  ulec
wydłużeniu;  na  stanowiskach,  które  mogą wiązać  się  z  odpowiedzialnością  finansową za  wykonywane
obowiązki; aktualizując na bieżąco swoją wiedzę; podczas wyjazdów służbowych.

Możliwości zatrudnienia:

W komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych;
w bankach i  instytucjach ubezpieczeniowych;  w urzędach skarbowych i  urzędach jednostek samorządu
terytorialnego; w firmach usługowych; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Wysokie  zdolności  rachunkowe,  analityczne  myślenie,  umiejętność  nawiązywania  kontaktów z  ludźmi,
wysoka kultura osobista,  zdolności  planistyczne,  terminowość,  komunikatywność,  stanowczość,  dbałość
o porządek w dokumentacji,  dokładność skrupulatność, sumienność, podzielność uwagi,  samodzielność,
efektywność pracy, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, umiejętność posługiwania się sprzętem:
komputerem, kserokopiarką.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 5 i Technikum nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
ul. Kozielska 1 , telefon: 32 231 52 36, ckziu@ckziu.gliwice.pl 
Strona internetowa szkoły: http://www.ckziu.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T5 i T6 w CKZIU nr 1     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf     

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  
3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.
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http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/CKZiU-Gliwice-prezentacja.pdf
http://www.ckziu.gliwice.pl/dla-kandydatow-o-zawodach.html
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika-szkoly-branzowe-i-st/technikum-nr-5-i-technikum-nr-6-w-centrum-ksztalcenia
http://www.ckziu.gliwice.pl/

