OBEC VALCHOV
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Účetní

obecního úřadu.

Očekávané předpoklady:
- SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
- Praxe v účetnictví, nejlépe v účetnictví územních samosprávných celků
- Znalost potřebných zákonů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vše ve znění pozdějších předpisů)
- Spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost
Náplň práce:
- Kompletní vedení účetnictví obce do 500 obyvatel
- Sestavování rozpočtu obce a kontrola hospodaření dle rozpočtu
- Sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih
- Zpracování mzdové agendy
- Účtování pokladních dokladů, a provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, fakturace
- Inventarizace majetku
Termín nástupu:
- Co nejdříve, nejlépe 1. prosinec 2018, případně dle dohody. Pracovní poměr na dobu určitou.
Platové zařazení:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost,
- kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum, podpis.
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
- strukturovaný profesní životopis
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopii výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení,
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s požadovanými doklady a náležitostmi doručte na adresu:
Obecní úřad Valchov, Valchov 97, 680 01 Boskovice tak, aby byla doručena nejpozději dne

20. 11. 2018, do 14:00 hod.
Obálku označte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚČETNÍ – NEOTVÍRAT“
Kontaktní osoba pro poskytování informací:
Ing. Radka Bezděková, starostka, tel. 721 606 473
POZN:
Obec Valchov si vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to i bez udání důvodu až
do podpisu smlouvy.

