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Veřejná výzva

CN=Michaela Kusáková
C=CZ
O=Obec Řepiště
2.5.4.97=NTRCZ-00577031

Public key:

RSA/2048 bits

Výběrové řízení: referent/referentka ekonom
Obecního úřadu Řepiště
Starosta obce Řepiště vyhlašuje veřejnou výzvu dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa referenta/referentky obecního
úřadu Řepiště v pozici ekonoma.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla:
- věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Požadované kvalifikační předpoklady:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou, vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání, ekonomické zaměření výhodou.
Další požadované předpoklady:
- znalost zákonů: zák. č. 634/2004, o správních poplatcích, zák. č.128/2000 Sb.
zákon o obcích, zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 410/2009, vyhláška č.
270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, České účetní standardy č. 701–710
pro vybrané účetní jednotky, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon č. 320/2001 o finanční kontrole, zákon č. 235/2004 o
dani z přidané hodnoty
- znalost práce na PC
- komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
- spolehlivost, pečlivost, vstřícnost, ochota
Výhodou:
- zkoušky, osvědčení, dovednosti
- zkouška zvláštní způsobilosti – finanční hospodaření ÚSC a jeho přezkum
- účtování v programu GORDIC
Způsob, termín a místo nástupu
- pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 1. 10. 2022, místo výkonu práce obec
Řepiště
Platové zařazení
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
- platová třída 9
- zaměstnanecké benefity
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Lhůta pro podání písemné přihlášky
- přihláška musí být doručena do pondělí 05.09.2022 do 13.00 hodin.
Náležitosti přihlášky
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum
a podpis
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
- originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené
obálce se značkou „referent/referentka ekonom – neotvírat“ na adresu:
Obecní úřad Řepiště
Mírová 178
739 32 Řepiště
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.
Bližší informace podá Rostislav Kožušník, starosta, tel. 558 671 925, mail:
obec@repiste.eu
V Řepištích 02.08.2022

Rostislav Kožušník v. r.
starosta

Vyvěšeno dne: 03.08.2022
Sejmuto dne:
Razítko obce/podpis: „otisk razítka“
Michaela Kusáková
Evidenční číslo písemnosti: 48/2022
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