
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE  
FILIA WE WROCŁAWIU 

poszukuje pracownika na stanowisko 
 

Z-ca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu 
(Głównego Księgowego) 

Wymagania: 

1. wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe - Finanse i rachunkowość, 
2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
3. znajomość księgowości dla podmiotów sfery finansów publicznych- najchętniej publicznych 

szkół wyższych, 
4. minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym, oraz minimum 6 lat ogólnego stażu 

pracy, 
5. biegła znajomość przepisów: o finansach publicznych, o rachunkowości, o szkolnictwie 

wyższym, o zamówieniach publicznych, o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych 
6. bardzo dobra znajomość programów finansowo-księgowych oraz MS Office i exel, 
7. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, 

8. umiejętność skutecznego komunikowania się, 
9. rzetelność, uczciwość i samodzielność, 
10. umiejętność zarządzania personelem, 
11. odporność na stres, zdolności analityczne, 
12. dodatkowym atutem będą uprawnienia biegłego księgowego, 
13. mile widziana znajomość języka angielskiego. 

 
Opis stanowiska: 
 

1. sprawowanie nadzoru nad finansami Filii, organizacja i kierowanie pracy pracowników Działu 
finansowo – księgowego, 

2. prowadzenie rachunkowości polegające na: 

 organizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych, 

 organizowaniu i nadzorowaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 

 sporządzaniu sprawozdań finansowych, 
3. udostępnianie danych finansowych  niezbędnych do stosowania prawidłowej procedury 

w zakresie zamówień publicznych, 
4. opracowanie planów finansowych, 
5. sporządzanie okresowych informacji i analiz ekonomicznych, 
6. czuwanie nad racjonalną gospodarką finansową Filii. 

 
Oferujemy: 
 

1. Pracę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie; uczelni  
artystycznej kształcącej w kierunkach aktorstwo i reżyseria. Wrocławska Filia powstała 
w 1972 roku i obecnie składa się z dwóch wydziałów: aktorskiego i lalkarskiego. Prowadzi 
również studia podyplomowe. Siedziba uczelni mieści się w nowoczesnym, funkcjonalnym 
budynku na ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu, 

2. zatrudnienie od 1 czerwca 2014 w oparciu o umowę o pracę, 
1. ciekawe i odpowiedzialne stanowisko. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + listo motywacyjny) na adres 

mailowy anna.wodzislawska@pwst.wroc.pl, w terminie do 16 marca 2014 roku. 

mailto:anna.wodzislawska@pwst.wroc.pl

