Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Obec Rasošky
Vyhlašuje
V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Veřejnou výzvu na pozici

Účetní obce Rasošky
Charakteristika pozice :
• Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, správa poplatků, fakturace a likvidace
faktur, evidence hrobů a majetku obce, pohledávky, pokladna, evidence obyvatel, komplexní
zajišťování spisové služby, samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zápisy ze zasedání zastupitelstva, kompletní
agenda ohledně rozpočtu obce, agenda CzechPointu.
• Pracovní poměr na dobu neurčitou
• Platové zařazení : 9. – 10. platová třída (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
• Nástup: dle dohody, nejpozději 1.1.2022
Nutné předpoklady :
• Státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR)
• Věk minimálně 18 let
• Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
• Ovládání jednacího jazyka
Požadavky :
• Min. střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru
• Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 321/2001 Sb., o finanční kontrole,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
• Znalost činností na uvedené pozici
• Znalost práce s PC

Výhodou :
• Zkouška odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření
územních samosprávných celků
• Praxe v oboru
• Praxe ve veřejné správě
• Znalost SW firmy Gordic v uvedených agendách
• Řidičský průkaz skupiny B
Písemná přihláška musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 312/2002 Sb.:
• Jméno, příjmení a titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost a místo trvalého pobytu
• Číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
• Datum a podpis
K přihlášce připojte :
• Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednost
týkajících se správních činností
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• Telefonický či e-mailový kontakt
Informace : Oldřich Rezek: 725 081 022, účetní: 491 810 628, 724 179 725
Písemné přihlášky zasílejte na adresu : Obecní úřad Rasošky, 552 21 Rasošky 50. Obálku
označte slovy „Neotvírat – veřejná výzva – účetní“.
Přihlášky nelze zasílat elektronickou poštou.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Po ukončení výběru Vám budou materiály vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.
Přihlášky je možné podávat do 30.11.2021 do 16:00 hodin.
V Rasoškách dne 27.10.2021
Oldřich Rezek
starosta

