
Ogłoszenie o rekrutacji  

STANOWISKO : KSIĘGOWY 

Ilość miejsc pracy: 3 
 

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Księgowego można składać do dnia 25 października 

2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym ul. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole 

lub przesłać pocztą na adres podany wyżej adres.  

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:  Księgowa/y 

 

Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

dom@fundacja-dom.opole.pl 

tytuł wiadomości:  Dotyczy naboru na stanowisko: Księgowa/y 

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu 

decyduje data i godzina wpływu do siedziby  Fundacji. W przypadku dokumentacji złożonej za 

pomocą poczty elektronicznej decyduje data i godzina wpływu na serwer Fundacji. 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania 

rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub 

telefonicznie. Fundacja Dom zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami i 

przeprowadzenia z nimi rozmowy. 

Oferujemy: 

1. Szansę na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat, 

3. Możliwość rozwoju zawodowego, 

4. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej organizacji pozarządowej 

 

Wymagane dokumenty: 

W procesie rekrutacji 

1. List motywacyjny, 

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem 

numeru telefonu kontaktowego oraz adresu email,  

3. Kserokopie(skany) dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 

i umiejętności zawodowe. 

6. Oświadczenie odręcznie podpisane przez kandydata o następującej treści (może być zawarte w CV)  

mailto:dom@fundacja-dom.opole.pl


Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Fundację Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, ul. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


