Obec Vnorovy
696 61 Vnorovy, Hlavní 750, IČO: 00285480, tel: 518 309 541, e-mail:
podatelna@vnorovy.cz, ID datové schránky: i88baim, www.vnorovy.cz

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Starosta obce Vnorovy vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici na dobu neurčitou

ÚČETNÍ
Místo výkonu práce: Obecní úřad Vnorovy

Předpokládaný termín nástupu: 1.10.2021
Požadujeme:
- minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní
zkouškou
- výhodou znalost podvojného účetnictví a účetnictví obcí
- výhodou praxe minimálně 3 roky v oblasti komplexního zpracování účetnictví a majetku,
závěrkových prací a sestavování výkazů
- znalost práce s PC - Windows ( Word, Excel, ad. )
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost systematické práce
- aktivní účast při aktivitách pořádaných zaměstnavatelem
- ochota pracovat nad rámec povinností

Náplň práce, zejména:
- komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace + agenda DPH
- zpracování daňových evidencí a souvisejících přiznání, hlášení a vyúčtování
- vedení a účtování vystavených + přijatých faktur, veškerých příjmů a nákladů
- evidence majetku, příprava pro inventarizaci majetku, tvorba interních předpisů
- zajišťování platebního styku s bankou
- zpracování mezd
- sestavování výkazů roční zprávy, sestavování roční uzávěrky, statistiky

Nabízíme:
- platové zařazení dle platných platových předpisů
- pracovní úvazek 40 hodin týdně
- pestrou a zajímavou práci
- 25 dnů dovolené, příplatek na stravování
- možnost dalšího vzdělávání

Doklady, které uchazeč předloží:


písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

-

jméno, příjmení, titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu k povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
datum a podpis uchazeče,
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a o dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem nebo čestným
prohlášením – pokud doklad o bezúhonnosti domovský stát nevydává
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním osobních údajů
(Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu přihlášky do výběrového řízení dávám
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas
k jejich zpracování a uchování.)






Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém
horním rohu značkou „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚČETNÍ“ buď osobně na podatelnu Obce
Vnorovy nebo poštou na adresu:
Obec Vnorovy
Hlavní 750
696 61 Vnorovy

ve lhůtě nejpozději v pondělí 23. srpna 2021 do 15.00 hodin
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Vnorovy dne 5.8.2021

Ing. Antonín Gazárek
starosta obce

