Starosta obce Vítězná vyhlašuje ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., a na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 0039-02-2016-ST-ZO ze dne 8. 6. 2016
Výběrové řízení na pozici účetní obce se zkráceným úvazkem 20 hodin týdně na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: obec Vítězná
Požadavky:
Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, trestní bezúhonnost
Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Dobrá znalost práce s PC – microsoft office world, Excel, výhodou znalosti uživatelských programů –
obec používá software firmy Gordic.
Zodpovědnost při práci s osobními daty, zodpovědnost za svěřený majetek, diskrétnost, schopnost
samostatné práce. Vítána praxe v oboru účetnictví ve státní správě či samosprávě, znalost rozpočtové
skladby, dále vítána účast na strategii rozvoje, příprava projektů v rámci kraje, I-ROP, operačních
programů, česko – polské spolupráce. Výhledově možnost zaměstnání na plný úvazek.

Převažující náplň práce:
1.02.03 účetní – samostatné vedení uceleného souboru účetnictví, vedení účetních knih a deníků,
provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, vedení knihy přijatých a odeslaných faktur včetně
předkontací
1.02.05 - finanční referent – ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných,
odpisných a přeúčtovacích platebních příkazů
2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy – tvorba vnitřních předpisů územního celku,
evidence smluv, správa webových stránek obce
1.01.04 – referent majetkové správy – zejména vedení evidence majetku, provádění inventur
majetku, zajišťování správy majetku obce
Dále zastupitelnost na úseku vedení pokladny a místních poplatků a správních poplatků, provádění
vidimace a legalizace.
Platové podmínky se řídí NV č. 564/2006 Sb., v platném znění.
Přihlášky zasílejte na adresu: Obec Vítězná, Petr Hrubý, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná nebo předejte
do podatelny obecního úřadu nejpozději do 29.7.2016.
Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, bydliště, státní příslušnost, telefon nebo mail, strukturovaný
životopis s popisem odborné praxe, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopie dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas ke zpracováním osobních údajů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nebo místo neobsadit.

Vítězná dne: 20.6.2016

