Dobrovolný svazek obcí
Kanalizace-Hostěradice,Skalice,Morašice
671 71 Hostěradice 57
IČ 751 08 968
tel.515 333 113

e mail: dso.khsm@seznam.cz

č.ú. 43-61980217/0100

Jednatelé Dobrovolného svazku obcí Kanalizace-Hostěradice, Skalice, Morašice vyhlašují

VEŘEJNOU VÝZVU
výběrové řízení na obsazení funkce

účetní a administrativní pracovník DSO
Předpokládané požadavky na uchazeče
Vzdělání:
Studijní obor:
Praxe:
Požadované dovednosti:

minimálně středoškolské
ekonomický
1 rok - ve veřejné správě výhodou
výborná uživatelská znalost MS Office
výborná znalost práce na PC, internet
dobrá orientace v právních předpisech
znalost rozpočtové skladby (výhodou)
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (výhodou)
znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (výhodou)
spolehlivost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost,
organizační a komunikační dovednosti
schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení
řidičský průkaz skupiny B

Charakteristika pracovního místa
Kompletní vedení účetnictví DSO včetně DPH, kompletní zajištění fakturace, sestavování účetní
závěrky, vedení účetních knih, sestavování účtového rozvrhu, sestavování rozpočtu, provádění
rozpočtových opatření, vedení pokladní hotovosti a pokladny, vedení mzdové a personální agendy,
majetková evidence, vyhotovování písemností, zpracování podání v daňových věcech, zajišťování
inventarizace majetku a závazků, sestavování metodiky účetnictví, provádění bankovních operací,
vedení kompletní agendy stočného
Nástup:

1. 1. 2019

Pracovní poměr:

hlavní pracovní poměr s úvazkem 0,8 hodin; zkušební doba 3 měsíce
předpokládané zapracování, řešeno dohodou o provedení práce; možnost
prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Výše mzdy:

zaměstnanec bude zařazen do platové třídy odpovídající této pozici dle
nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.
osobní ohodnocení

Místo pracovního výkonu: Obecní úřad Hostěradice
Lhůta pro podání nabídek: do 13. 8. 2018 do 7. 9. 2018
do 12.00 hod na OÚ Hostěradice
Zájemci do výběrového řízení doloží:
 Přihlášku (volná forma) obsahující: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu (případně přechodného), číslo občanského průkazu,
telefonní spojení, e-mailová adresa, datum, podpis zájemce.
 K přihlášce připojte strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a
o odborných znalostech a dovednostech
 Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce
 Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 Souhlas o nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Místo a způsob pro podání přihlášky:
 požadované doklady v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení DSO“ doručí uchazeč
osobně nebo zašle poštou na adresu DSO Kanalizace-Hostěradice, Skalice, Morašice,
Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice v zalepené obálce
Další informace:
 přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
 DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit
toto výběrové řízení, případně od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit.

V Hostěradicích dne 9. 8. 2018

Jednatel DSO

Vyvěšeno dne: 9. 8. 2018
Sejmuto dne: 7. 9. 2018

