
Buhalteris (-ė)
 

Nr.: DV-47-997559957
Darbo vietų sk.: 1

Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla, 190565192, www.saule.joniskis.lm.lt
 
Darbo pobūdis: Pokalbis vyks rugsėjo 16d. 10val. Joniškio "Saulės"
pagrindinėje mokykloje 217kab. Buhalteris vykdo šias funkcijas: 1. tvarko
ilgalaikio ir ūkinio inventoriaus apskaitą, pildo 9 žurnalą orderį (ilgalaikio
turto apskaita), 10 žurnalą orderį (ūkinio inventoriaus apskaita), 13 žurnalą
orderį (atsargų apskaita), 8 žurnalą orderį(atsiskaitymai su atskaitingais
asmenimis), pildo faktinių išlaidų analitinės apskaitos korteles, 6 ir 2 klasės
apyvartų žiniaraštį, išrašo sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas. Rengia
ir teikia reikalingas ataskaitas Joniškio rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui, statistikos departamentui  ir kitoms institucijoms.  2. vykdo
kitus vyriausiojo buhalterio nurodymus ir atlieka jo paskirtus darbus pagal
kompetenciją.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2021-09-08

Galioja iki: 2021-10-01

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis koleginis

Profesija: Buhalteris

Patirtis: nuo 2 metų

Studijų kryptis: Buhalterinė apskaita

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai: Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus: 1. turėti ne
mažesnį kaip koleginį (aukštesnįjį) išsilavinimą; 2. žinoti
ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių
biudžetų sudarymą, vykdymą, biudžetinių įstaigų
apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę; 3. gebėti
tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 4.
išmanyti buhalterinės apskaitos dokumentų įforminimo
tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka; 5.
išmanyti teisės aktų nustatytus dokumentų rengimo,
tvarkymo ir apskaitos reikalavimus; 6. mokėti valdyti,
kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti
išvadas; 7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; 8.
mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir
sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentus iki rugsėjo
14d. pateikti: el. paštu: sekretore@saule.joniskis.lm.lt
arba pristatyti į mokyklos raštinę adresu Livonijos g. 6,
Joniškis.

DARBO UŽMOKESTIS

Mažiausias: 860.00 EUR mėnesinė alga

Vidutinis: 860.00 EUR mėnesinė alga

Didžiausias: 916.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių,
mokama 2 kartus per mėnesį



Kitos apmokėjimo sąlygos: Priklausomai nuo darbo stažo.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2021-10-01

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Viena pamaina

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Per savaitę: 40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Joniškio rajono sav., Joniškis, Livonijos g. 6

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Aldona Laucienė

Kontakto tipas: Darbo

Telefonas: 370-426-60060

Mobilus telefonas: 370-699-74125

Faksas: 370-426-60060

El. paštas: sekretore@saule.joniskis.lm.lt

Pageidavimus pateikti: Nuvykti pas darbdavį

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva


