Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Telefon: 494 383 137

e-mail: starosta@doudleby.cz

Vyhlášení výběrového řízení
na pracovní místo:

účetní obce
Druh práce a místo výkonu:
komplexní vedení účetnictví obce (fakturace, pokladna, příprava podkladů pro sestavování
rozpočtu obce, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce, evidence majetku, daňová
agenda, inventarizace…) a matriční agenda (zástupkyně matrikářky)
Předpoklady:
fyzická osoba, státní občanství ČR (popř. cizí státní občan a má v ČR trvalý pobyt), věk
minimálně 18 let, způsobilá k právním úkonům, trestně bezúhonná, ovládající jednací jazyk
Další požadavky:
o minimálně středoškolské vzdělání v oboru spojeném s účetnictvím, financemi,
daněmi - ukončené maturitní zkouškou
o znalost podvojného účetnictví
o znalost účetních, daňových a právních předpisů
o pokročilá znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook
o rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví
o vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti
o nástup možný co možná nejdříve po vyhodnocení výsledků výběrového řízení
Výhodou:
o
o
o
o
o
o

znalost účetního systému FENIX
praxe v pozici účetní na obdobné pozici
zkoušky z ověřování (vidimace a legalizace)
zvláštní odborná způsobilost
matriční zkouška
řidičský průkaz skupiny B

Obsah žádosti:
o přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, kontakt – telefon, e-mail, datum a podpis)
o strukturovaný životopis
o ověřená kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání
o přehled praxe
o výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
o souhlas se zpracováním osobních dat pro potřeby výběrového řízení
Nabízíme:
o hlavní pracovní poměr na plný úvazek
o platová třída: 9. – 10. třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb. v platném znění
o nástup možný ihned po vyhodnocení výsledků výběrového řízení nebo po dohodě
Přihlášky v písemné podobě s požadovanými přílohami doručte osobně nebo zašlete poštou

do: 14. 02. 2020
na adresu:
Městy Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68
517 42 Doudleby nad orlicí
Označení: „Výběrové řízení – účetní“

Městys Doudleby nad orlicí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
V Doudlebách nad Orlicí dne 27. 01. 2020

