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Oznámení o vyhlášenívýběrového řízení

obecni úřad Malá Hraštice
zastoupený starostkou obce
vyhlašuje dne 18.05.2020 výběrové řizení na obsazení '1 pracovního místa
,,účetnía referenťka veřejné správy"
Pracovní náplň:

Pracovní

poměr:

vedení komp|etního účetnictví(faktury, výkazy, DPH atd.)
personalistika,a mzdové účetnictví
vedení pokladny, výběr místníchpoplatků
evidence a inventarizace majetku
evidence obyvatel
Czech POlNT
příprava smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod,)
správa hřbitova
zpracování zápisů a usnesení ze zasedání zastupiteIstva obce
vedení spisové služby (vyřizování běžnépošty)
administrace rozhodnutí a dopisů
na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Malá Hraštice
Platová

třída;

8 (pod|e započitatelnépraxe od 18.300 Kč do 26.830 Kč)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků + odměny
Možný

nástup:

d|e domluvy (předpokládaný nástup 9/2020)

Požadavky na uchazeče:
/ občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat českýjazyk),

/
/
/

fyzická osoba, která dosáhla věku a|espoň 18 |et,
plná svéprávnost,
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbatosti za jednání souvisejícís výkonem veřejné správy, pokud se pod|e zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla
odsouzena)

Kvalifikačnípředpoklad: minimálně střední vzdělání s maturitou nejlépe ekonomického směru
Dalšípožadavky:

/
r'
/
/
/

orientace v právním řádu ČR - zejména zna|ost zákona o úóetnictví, zákona o obcích, zákona
o místníchpoplatcích, správního řádu
schopnost samostatného rozhodování itýmové práce
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůčistresu
komunikačnía organizačníschopnosti v písemnémimluveném projevu
loajalila vůčizaměstnavateli

/
r'
r'
/
/

flexibilita a spolehlivost
peč|ivost,Systematičnost,přesnost,důslednost
pokroóilá znalost práce na PC - MS Office
plaxe ve státní správě či samosprávě výhodou
zkouška zvláštní odborné způsobilosti (při finančnímhospodaření územních samosprávných
celků a jeho přezkumu a/nebo při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění)
výhodou

Náležitostípřihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, čísloobčanskéhoprůkazu (číslodokladu o povo|ení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), datum a podpis.
K přihlášce připojte:

a)
b)

c)

strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajícíchse pracovní náp|ně,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce; u cizích státních přísIušníkůtéžobdobný doklad osvědčujícíbezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doložíse bezúhonnost čestným proh|ášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaženém vzdělání,

Písemnou přihlášku spolu s poža,dovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději 17.06.2020 do í2:00 h, na adresu:
obecní úřad Malá Hraštice, Malá Hraštice 115,262 03 Ma|á Hraštice
Uzavřenou obálku označte heslem: ,,Výběrové řízení- účetní".
Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají
přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady
pro výkon práce, budou pozváni na ústnípohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem
nebo telefonicky.

BIižšíinformace poskytne Helena Wiedermannová, starostka obce, na tel, 318 58'l 701 nebo

e-mailu obec@maIahrastice.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Malé Hraštici 18,05.2020

Helena wiedermannová
starostka obce

l/

u

oBEc^|{lLsl,|ňŤJ,cE
,

e,

oo.?l$!'

J,Ei,lH,o""

Stránka z (celkem z)

