VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚČETNÍ MĚSTA KRÁSNO
Město Krásno
Vyhlašuje, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Charakteristika vykonávané práce (po zapracování):

•
•
•
•
•
•
•

Evidence a účtování přijatých a vydaných faktur
Evidence místních a správních poplatků
Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, např. majetku, pohledávek a závazků, na úseku
zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům, zaměstnancům a zúčtování daní a dotací, na úseku
finančních prostředků a zdrojů
Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na bankovních účtech
a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti
Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou
Zajišťování rozpočtového procesu města
Zajišťování inventarizace majetku a závazků

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., jsou:

•
•
•
•

Státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
Věk minimálně 18 let, svéprávnost
Způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost
Ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Střední vzdělání s maturitní zkouškou,
Praxe v oboru účetnictví min. 3 roky
Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook…)
Samostatnost, časová flexibilita, chuť do práce a ochota dále se vzdělávat
Pečlivost, pracovitost, zodpovědnost
Psychická odolnost, příjemné vystupování
Orientace v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Orientace v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Orientace v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
Orientace v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Výhodou, ne však podmínkou, je:
•
•
•
•

Zkušenost s účetnictvím veřejné správy
Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou (popř. v souladu s vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, bude do 18 měsíců od vzniku pracovního
poměru zaměstnavatelem požadována)
Zkušenost s problematikou DPH u obcí

Platové podmínky se řídí:

•
•
•

Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
Nástupní platovou třídou 11 - po zapracování a samostatném vedení celé agendy možnost zvýšení osobním
ohodnocením

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

Práci v příjemném kolektivu
5 týdnů dovolené
Poukázky na stravování
Příspěvek na dovolenou, na kulturní akce, ošatné
Služební telefon
Možnost průběžného vzdělávání

Náležitosti přihlášky:

•
•
•
•
•
•
•

Název výběrového řízení
Jméno, příjmení, titul uchazeče
Datum a místo narození uchazeče
Státní příslušnost uchazeče
Místo trvalého pobytu uchazeče
Číslo občanského průkazu
Datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

•
•
•
•
•

Strukturovaný pracovní životopis
Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Motivační dopis v rozsahu cca ½ stránky formátu A4
Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Kontaktní telefon, e-mail

Prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
(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.)
Termín nástupu: 1. 8. 2021.
Pracovní doba je uvedena na stránkách města Krásna.

Písemné přihlášky s příslušnými doklady je nutné předložit nejpozději do 12.00 hodin 16. července
2021 (výhradně poštou nebo na podatelnu MěÚ) na adresu: Městský úřad Krásno, Radniční 1, 357 31 Krásno.
Obálku označte názvem „Výběrové řízení ÚČETNÍ – neotvírat“.

Výběrové řízení se uskuteční 19. 7. 2021 od 13:00 hodin v budově Městského úřadu Krásno.
Osobní přítomnost podmínkou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další informace jsou dostupné na tel: +420 724 180 768
Josef Havel, starosta města
V Krásně, dne 30. 6. 2021

