Obec Neplachovice
Na Návsi 16
747 74 Neplachovice
starostka obce Neplachovice
vyhlašuje
veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa

referent(ka)/účetní obecního úřadu
Místo výkonu práce: Obec Neplachovice
Charakteristika vykonávané práce – pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účtování pokladny
fakturace
inventarizace majetku
zajišťování platebního styku s bankou
administrace dotačních titulů
vedení odpadové evidence
řešení běžných situací v obci během pracovní doby
vyřizování organizačně technických záležitostí orgánů územních samosprávných celků –
účast na jednáních zastupitelstva obce
zajišťování správy majetku obce
vedení skladové evidence
samostatná odborná práce v administrativě OÚ
agenda Czech POINT
vyřizování korespondence určené starostkou obce
další činnosti budou vyplývat z postupného zaučování na uvedenou pracovní pozici

Podmínky:
•
•
•
•
•

Nástup od 1. 1. 2022
Pracovní poměr na částečný úvazek s možností zvýšení úvazku v závislosti na činnosti
úřadu a zapracování
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity
Průběžné vzdělávání

Požadavky:
•
•
•
•
•

Minimálně úplné středoškolské vzdělání
Znalost účetnictví
Dobrá znalost práce s PC
Organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
Ochota dále se vzdělávat

Výhodou:
•
•

Znalost účetnictví obcí
Znalost zákona o účetnictví

•
•
•

Znalost zákona o obcích a rozpočtových pravidel územních celků a správního řádu
Znalost účetního programu KEO – není podmínkou
Vlastnictví řidičského průkazu skupiny B vítáno

Předpoklady uchazeče:
•
•
•

Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR a znalostí českého
jazyka
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:
•
•
•
•
•
•

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo OP uchazeče
Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Telefonní a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče
Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám
ve smyslu zákona č. 110/219 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich
zpracování a uchování
Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové
řízení referent(ka)/účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou na adresu: Obecní úřad
Neplachovice, Na Návsi 16,747 74 Neplachovice, nebo osobně do 30. 11. 2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj
ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.
Další informace poskytne starostka obce Dana Schreierová
Kontakty na obecní úřad: podatelna@neplachovice.cz tel.: 553 662 221

V Neplachovicích dne 2. 11. 2021

Dana Schreierová
starostka obce

Dana
Schreierová

Digitálně podepsal Dana Schreierová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00561193,
o=Obec Neplachovice, ou=Czech POINT,
ou=02798, cn=Dana Schreierová,
sn=Schreierová, givenName=Dana,
serialNumber=P143914, title=starostka
Datum: 2021.11.02 15:36:50 +01'00'

