Starostka Obce Jankov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici Hlavní účetní obce
Podávání přihlášek do 15.2.2019
Místo výkonu práce: Obecní úřad Jankov
Platová třída: 9 tř. dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.
Pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Termín nástupu : dle dohody
Termín pohovorů a znalostního testu: pro pozvané v první polovině března
Náplň práce:
- Komplexní vedení účetnictví obce,
- Komplexní vedení rozpočtu obce,
- Daňová agenda, DPH, vypracování a podávání daňových přiznání,
- Komplexní vedení majetku a závazků,
- Komplexní zpracování podkladů inventarizace majetku a závazků dle vnitřních předpisů organizace,
- Zpracování statistických výkazů, kalkulace vodního a odpadového hospodářství,
- Zajišťování platebního styku s bankami
- Zajišťování agendy poskytování dotací
- Zajišťování agendy přijatých dotací
- Zástup za referentku v době její nepřítomnosti (pokladna aj.)
- Další administrativní práce na obecním úřadě dle pokynů zaměstnavatele
Požadavky:
- Středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí nejméně 10 let
- Znalost podvojného účetnictví ÚSC, zákona o účetnictví včetně prováděcích předpisů, zákona o
rozpočtových pravidlech ÚSC, zákona o obcích,
- Dovednost práce na PC v kancelářských systémech (zjm. Windows, MS Office)
- Výhodou prokázání ZOZ,
- Znalost a praxe v programu Helios Fenix,
- Organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, příjemné vystupování a ochota se dále
vzdělávat
Předpoklady uchazeče (státní občanství ČR, bezúhonnost,způsobilost k právním úkonům)
Povinné přílohy k přihlášce:
- Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostí a
dovedností týkající se požadavku na pracovní pozici
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky doručte starostce obce v obálce označené „výběrové řízení – hlavní účetní“ osobně nebo
na adresu Obecního úřadu Jankov, Na Náměstí 14, Jankov tak, aby byla doručena nejpozději do
15.2.2019 do 14.00 hod.
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