Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice 343

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice účetní obce, administrativní pracovník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Kozlovice, 739 47 Kozlovice č. 343, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa: účetní obce, administrativní pracovník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název zaměstnavatele:
Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice č.p. 343
Druh – náplň práce
Komplexní vedení účetnictví obce, komplexní vedení rozpočtu obce, daňová agenda, vypracování a
podávání daňového přiznání, evidence majetku, závazků a pohledávek obce, inventarizace majetku,
zpracování statistických výkazů, zajišťování platebního styku s bankami, finanční administrace
dotačních titulů, další účetní a rozpočtové úkony a administrativní práce na obecním úřadě dle pokynů
starosty.
Požadavky a předpoklady
Min. střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobrá znalost podvojného účetnictví, dobrá znalost práce na
PC - Microsoft Office, internet, elektronická pošta, …, praxe ve veřejné správě doporučena, dobré
právní povědomí, komunikativnost a vstřícný přístup k občanům, preciznost, odolnost proti stresu.
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě osoba, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla 19 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.
Výhodou je:
Znalost účetnictví obcí, znalost zákona o obcích, rozpočtových pravidel územních celků, finanční
kontrole, …, znalost účetního SW Gordic.
Nabízíme
Nástup dle dohody, pracovní poměr na plný (případně částečný) úvazek, pracovní poměr na dobu
neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, osobní příplatek, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity, průběžné vzdělávání.
Místo a způsob podání přihlášky
Svoji přihlášku spolu s životopisem, ve kterém uvedete údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech, zašlete e-mailem na adresu kozlovice@kozlovice.cz.
Nezapomeňte připojit kontaktní údaje: Jméno, bydliště, telefon a e-mail.
Budete vyzváni k pohovoru.
Do přihlašovacího e-mailu uveďte:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve
smyslu zákona č. 110/219 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a
uchování.
Lhůta pro podání přihlášky
Poslední den podání přihlášky je 31. 5. 2022
Kontaktní osoba
Ing. Miroslav Tofel, starosta
tel.: 724 157 012,
e-mail: kozlovice@kozlovice.cz
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