Městys Pozořice
starosta městyse
Na Městečku 14, Pozořice
_________________________________________________________________
V Pozořicích 01.08.2022

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Starosta městyse Pozořice vyhlašuje výběrové řízení na místo

účetní městyse

Místo výkonu práce: Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07
Charakteristika pozice: komplexní vedení účetnictví obce a rozpočtu obce, daňová agenda,
vypracování a podání daňového přiznání, vedení a účtování mzdové agendy, fakturace, evidence
závazků a pohledávek obce, zpracování statistických výkazů, zajišťování platebního styku s bankou

Platové podmínky:
- pracovní poměr na 1/2 ÷ 1 úvazek
- pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
- mzda dle nař. vlády č. 341/2017 Sb. s ohledem na praxi a dosažené vzdělání
Termín nástupu: 01.09.2022

Požadavky:
- minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí
- znalost podvojného účetnictví
- dobrá znalost práce s PC, znalost zákona o účetnictví
- organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
příjemné vystupování, ochota dále se vzdělávat

Nabízíme:
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené, 4 dny zdravotního volna
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, na jiné
sociální a kulturní potřeby)
- průběžné vzdělávání

Další předpoklady:
- státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
- velmi dobrá znalost mluveného i písemného projevu

Zájemci o volné pracovní místo doručí na Úřad městyse Pozořice písemnou přihlášku s
uvedením:
- jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
čísla OP, data a podpisu a souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby
tohoto výběrového řízení

K přihlášce se připojí doklady:
- strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Bližší informace o druhu práce podá paní Helena Paluchová, účetní, tel. 544 251 247.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději v pátek 19.08.2022 do 12.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Aleš Krč
starosta městyse

