
 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. 

 
Związek Powiatów Polskich 

Pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa                                  

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH 
 

OGŁASZA NABÓR Nr 2/14 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

Specjalista/Ekspert ds. finansów publicznych 

W  Dziale Monitoringu Legislacyjnego Inicjatyw i Analiz 

Ilość stanowisk: 1 

Wymiar etatu: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

Kompetencje progowe: 

 tytuł zawodowy magistra lub równoważny z prawa, nauki o administracji, ekonomii lub 

finansów lub uczęszczanie na ostatni rok studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich w zakresie kierunku studiów należącego do dyscypliny: nauka o administracji, 

prawo, ekonomia lub finanse, 

 dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka 

internetowa, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny. 

Kompetencje kluczowe: 

 asertywność, 

 komunikatywność – w mowie i piśmie, 

 umiejętność wystąpień publicznych, 

 zaangażowanie, 

 dokładność, 

 chęć i gotowość do nauki. 

Dodatkowe atuty: 

 posiadany stopień naukowy lub uczęszczanie na studia trzeciego stopnia, 

 zainteresowanie problematyką finansów publicznych. 

 



Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 życiorys (CV), 
 kserokopie świadectw pracy, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub 

uprawnień zawodowych (w szczególności dyplomu lub zaświadczenia wystawionego przez 
wyższą uczelnię);  

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 
1182), 

 inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia  

9 stycznia 2015 roku.  

Miejsce składania dokumentów: 

Związek Powiatów Polskich 

Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

Piętro XXVII. Pokój nr. 2704 
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista\Ekspert ds. finansów publicznych Nabór nr 2/14”. 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Regulamin naboru dostępny jest pod adresem http://zpp.nowybip.pl/nabor-pracownikow 
 
                                                                                                                   

        Dyrektor Biura  
Związku Powiatów Polskich 

       Rudol Borusiewicz 
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