Obec Straškov-Vodochody, Straškov čp.2

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Obec Straškov-Vodochody se sídlem Straškov čp.2, vyhlašuje výběrové řízení č.2/2018 dle zákona
č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění, na pozici:

účetní
Místo výkonu:

Straškov čp.2

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:

1.8. 2018 nebo dle dohody

Platové zařazení:
9. Platová třída dle nař. vl. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
č.399/2017 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Požadované vzdělání:
Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo vyšší odborné vzdělání
ekonomického směru.
Požadavky na uchazeče:
Znalost zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Znalost problematiky hospodaření ÚSC v oblasti účetnictví, zpracování mzdové agendy, její účtování,
účtování majetku, závěrkových prací a sestavování účetních výkazů
Uživatelská znalost práce na PC
Spolehlivost, přesnost
Výhodou:
Zvláštní odborná způsobilost úředníků

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky. Zajišťování účetní provázanosti hlavní a hospodářské
činnosti obce. Zpracovávání mzdové agendy, výkazů dle platné právní normy, zpracování přiznání
daně z příjmu právnických osob. Tvorba, sledování a kontrola plnění rozpočtu obce, rozpočtových
opatření a jeho zadávání do PC.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
-

Státní občan ČR
Plná svéprávnost, bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
-

Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu
Číslo OP
Telefonní kontakt
Datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
-

Životopis vč. údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ekonomického směru

Lhůta podání přihlášky:
Do 24.července 2018
Způsob podání přihlášky:
-

písemně na adresu
Obecní úřad Straškov-Vodochody, Straškov čp.2, 411 84 Straškov-Vodochody
Osobně – Obecní úřad Straškov-Vodochody: provozní hodiny pondělí, středa od 8.00 do
17.00 hodin

Obálku označte „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚČETNÍ“

OSTATNÍ INFORMACE PODÁ P. RÝZNAROVÁ, TEL. Č.416 871 285

