VEŘEJNÁ VÝZVA
Město Trmice, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Trmice, Ing. Jiřím Švarcem, vyhlašuje veřejnou
výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy.

Hlavní účetní
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Předpokládaný nástup:
Pracovní poměr:

územní obvod města Trmice
platová třída 8 – 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
březen 2019 nebo dle dohody
na dobu neurčitou

Charakteristika vykonávané práce:
Kompletní vedení účetnictví města, zpracovávání účetních výkazů, zpracování účetní závěrky, zpracování
a úhrada došlých faktur.
Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního místa:
Státní občanství ČR; popřípadě u osob, které jsou cizími státními občany, trvalý pobyt v ČR, dosažení věku
18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, minimálně středoškolské
vzdělání v oboru spojeném s účetnictvím, financemi, daněmi, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost,
loajálnost, komunikativnost a příjemné vystupování, dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména MS
Excel), praxe v oboru min. 2 roky.
Výhodou:
Schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s výkonem samosprávy, znalost Českých účetních
standardů, znalost problematiky DPH, DPPO apod., účetní praxe ve státní správě nebo samosprávě.
Náležitosti písemné přihlášky:
Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povelní k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní spojení, e-mail,
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit:
Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, výpis z
evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem, úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Pouze písemné přihlášky (ne e-mail) s požadovanými přílohami doručte
nejpozději do pátku 22.2.2019 do 13:00 hod.
osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, v zapečetěné
obálce označené v levém horním rohu nápisem „VŘ – Hlavní účetní – neotvírat“ s uvedením jména a adresy
zájemce a adresáta (o včasnosti podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu).
Případné dotazy zodpoví tajemník Ing. Jiří Švarc, tel.: 475 317 233 nebo 775 412 860, e-mail:
jiri.svarc@mutrmice.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat
žádného uchazeče.

