Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10, PSČ 671 52, IČO: 00292770, Tel/fax: 515 255 225, e-mail: info@hlubokemasuvky.cz

Starosta obce Hluboké Mašůvky vyhlašuje

Výběrové řízení
na obsazení pozice

Účetní obce, administrativní pracovník
(plný úvazek)
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na vzdělání:
● středoškolské vzdělání v oblasti ekonomické
● vyšší odborné příp. vysokoškolské vzdělání výhodou
● min. 1 rok praxe na obdobné pozici výhodou
● absolvování zkoušky odborné způsobilosti úředníků podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
nejpozději do 24 měsíců po nástupu
Další požadavky:
● dobrá znalost podvojného účetnictví
● pokročilá znalost práce s PC - textový editor, tabulkový editor, internet
● rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce
● odborná způsobilost v oblasti přenesené působnosti obcí výhodou
● znalost práce v programu KEO, Gordic výhodou
● organizační schopnosti, samostatnost, vysoká míra osobní zodpovědnosti
● komunikativní schopnosti, příjemné vystupování, ochota se dále vzdělávat
Platová třída:
Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění, náleží 8.-10. platová třída dle dosaženého vzdělání a
délky praxe.
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky
Charakteristika pracovní pozice:
komplexní účetnictví obce, rozpočty a rozpočtové úpravy, audity, evidence a výběr místních
poplatků, evidence majetku a inventarizace, archivace dokladů, spisová služba, mzdová a
personální agenda obce a příspěvkové organizace, obsluha datových schránek, obsluha
Czech Pointu, zajišťování platebního styku s bankou, správní řízení na úseku evidence
obyvatel, příprava voleb, vypracování statistických výkazů, daňová přiznání, další
administrativní práce na obecním úřadě
Předpokládané datum nástupu do práce: 1. září 2019, příp. dle dohody
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Lhůta pro podání přihlášky: 15. května 2019 do 12 hod., na přihlášky doručené po tomto
datu nemusí být brán zřetel.
Způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášky s požadovanými doklady označené “VŘ - účetní obce” doručit na podatelnu
Obecního úřadu Hluboké Mašůvky nebo písemně na adresu Obecní úřad Hluboké Mašůvky,
Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky.
Náležitosti písemné přihlášky:
● Jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče
● Datum a místo narození uchazeče
● Státní příslušnost uchazeče
● Místo trvalého pobytu uchazeče
● Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
● Datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
● Strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů s důrazem na
odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností
● Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
● Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče
● Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Upozornění:
● Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče
● O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni
● Vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzvání k osobnímu
pohovoru

V Hlubokých Mašůvkách dne 18. dubna 2019

Za obec Hluboké Mašůvky
Bc. Zbyněk Frey
starosta obce

Vyvěšeno dne: 18. dubna 2019
Sňato dne:

