
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu 
non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i 
niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się 
jeszcze lepsi”. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

Specjalista/ka ds. Płatności i Rozliczeń 
nr ref.: 7/05/2022/DFR 
miejsce pracy: Warszawa 

 
Główne zadania: 

 Sprawna i terminowa realizacja zobowiązań finansowych Fundacji;  

 Pełna obsługa procesu płatności w bankowym systemie elektronicznym (płatności krajowe, płatności 
zagraniczne zarówno dla podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych); 

 Rozliczanie służbowych kart płatniczych oraz delegacji krajowych i zagranicznych pracowników 
Fundacji; 

 Akceptacja formalno-rachunkowa faktur zewnętrznych oraz wewnętrznych dyspozycji płatności; 

 Uzupełnianie dat płatności grantów, stypendiów oraz umów cywilnoprawnych w wewnętrznej bazie 
Fundacji; 

 Wprowadzanie zleceń płatności w portalu BGK Zlecenia; 

 Wprowadzanie zwrotów dofinansowania w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014. 
 
Wymagania:  

 Praktyczna znajomość funkcjonowania systemów rozliczeń międzybankowych w kraju jak i zagranicą  ; 

 Praktyczna znajomość przepisów o rozliczeniach pracowniczych (delegacje krajowe, zagraniczne, 
ryczałty, itp.); 

 Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa danych w procesie płatności; 

 Znajomość zasad księgowości oraz rozliczeń z kontrahentami ; 

 Doświadczenie zawodowe związane z  działem księgowości – co najmniej 3 lata; 

 Wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku: finanse i rachunkowość lub pokrewnym. 

Preferowane: 

 Dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel; 

 Znajomość obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 ; 

 Znajomość systemów finansowo-księgowych (preferowany system iSCALA); 

 Umiejętność analitycznego myślenia i pozytywne nastawienie na rozwiązywanie problemów; 

 Samodzielność, terminowość, skrupulatność, odpowiedzialność; 

 Znajomość języka angielskiego.  
 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu (min.1/2 - max. 3/5) na podstawie umowy o pracę na okres 
próbny 3 m-ce, następnie na czas określony od 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia; 

 Pakiet benefitów pozapłacowych m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, 
możliwość grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku, stacjonarny i e-
learningowy kurs j. angielskiego, zajęcia Zdrowy kręgosłup w pracy; 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach;  

 Dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego  
(z zaznaczonym nr ref.: 7/05/2022/DFR) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 9 czerwca 2022 roku. 
 
Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Na 
aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).   
Jednocześnie, oświadczam, że poinformowano mnie, iż Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w  Warszawie 
(02-611) przy ul. I. Krasickiego 20/22; przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych od momentu ich pozyskania przez okres 6  m-cy od czasu 
zakończenia procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@fnp.org.pl. 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. Pani/Pana dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych. 
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