OBEC

ZBRASLAV

OKRES BRNO - VENKOV

Komenského 105, ZBRASLAV, 664 84 Zastávka u Brna

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starostka obce Zbraslav
vyhlašuje výběrové řízení
na

účetní – ekonom Obce Zbraslav s místem výkonu práce Zbraslav

Kvalifikační předpoklady
vzdělání

Vzdělání:

Kvalifikační požadavky

Znalost zákona:

- minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru
s maturitní zkouškou

- č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- č.128/2000 Sb., o obcích.
- zákoník práce
- občanský zákoník
- znalost účetnictví obcí nebo neziskových organizací
- min. 5 let praxe samostatného vedení účetnictví
- znalost práce na PC (Windows, Office, internet)
Zvláštní odborná způsobilost

po nástupu do 3 let absolvovat zkoušku

Praxe

Zkušenosti s vyúčtováním dotací
Právní povědomí (např. občanský zákoník, zákoník
práce, zákon o obcích)
Zkušenosti v oblasti účetnictví obcí nebo příspěvkových
organizací
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Předpokládaná náplň práce

- samostatné vedení účetnictví
- evidence a úhrady přijatých faktur
- fakturace a kontrola úhrad vydaných faktur
- provádění platebního a zúčtovacího styku s bankami
- sledování a evidování pohybu na bankovních účtech a
kontrola bankovních zůstatků
- provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních
případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí
účetních dokladů
- provádění oprav v účetních dokladech
- zpracování účetních dat na počítači, vedení účetních
knih, sestavování účetní závěrky atd.
- zajišťování evidence majetku DP
- zajišťování inventarizace majetku a závazků, provádění
dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů
- provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní,
zajišťování dalších vztahů se správci daní např. daň z
příjmu, silniční daň aj.
- provádění registračních a oznamovacích činností a
vztahů týkajících se zaměstnanců
- příprava podkladů a zpracování mezd, srážek z platu,
agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální
a zdravotní pojištění
- archivace účetních dokladů, písemností a záznamů
- zajišťování ostatních souvisejících účetních činností
-zpracování rozpočtu a rozpočtových úprav
- přítomnost u auditu a předauditu obce
- vedení, příprava podkladů pro inventarizace a kontrolní
a finanční komisi
- zpracování vyúčtování tepla, elektřiny, vody
v budovách ve vlastnictví obce
- vyplňování daňových formulářů, zpracování podkladů
pro převod pozemků,
-

kontrola smluv

Další požadované
dovednosti

Dobrá znalost práce s PC: operační systém Windows, Office,
speciální programy, internet, elektronická pošta.

Jiné požadavky

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po
pracovní době jak administrativní tak v obci.

Telefon :
E-mail :
Internet :

+420 546 453 210
obec@zbraslavubrna.cz
www.zbraslavubrna.cz

IČO : 00282910
Bankovní spojení :
Sberbank a.s., Brno č.účtu: 4060006509/6800

OBEC

ZBRASLAV

OKRES BRNO - VENKOV

Komenského 105, ZBRASLAV, 664 84 Zastávka u Brna

Přihlášku zašlete na adresu: Obec Zbraslav, Komenského 105, Zbraslav nebo předejte
na podatelně úřadu nejpozději do 11.00 hod. 15.06.2018. Označte je nápisem Výběrové řízení
účetní
Platové podmínky: se řídí Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, třída 9. Jedná se o plný pracovní
úvazek tj. 40 hodin týdně, rozložený dle úředních hodin Obce Zbraslav.
Kontaktní pracovník: Ing. Jana Valová, tel. 724 185 246, mail: starosta@zbraslavubrna.cz
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: dohodou.
Náležitostí přihlášky jsou:
 jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu, (číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu;
telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.
K přihlášce připojte:
- strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce v oblasti účetnictví
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší jak tři měsíce
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Informace o místě, způsobu a době jednání před výběrovou komisí bude uchazečům včas
zaslána.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené funkční
místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Jana Valová
starostka
Obec Zbraslav
Komenského 105, Zbraslav
Tel.: 724 185 246
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