
,L.
Ę Město odolena Voda

oznámení o vyhlášení výběľového řízení

tajemnĺce Městského úřadu Odolena Voda
vyhlašuje výběľové ŕízení na obsazení funkce
samostatný ľefeľent ekonomického odboľu

Městského úřadu Odolena Voda
ÚčnľľÍ

Pľacovní noměľ na určitou _ zástun za MD a RD. nľodloužení na dobu
neuľčitou
Místo výkonu pľáce: odolena Voda
PředpokládanÝ nástup: 1.9.2018, nebo dle dohody
Platová třída 9 dle zákona č,.26212006 Sb. a natízení vlády č,. 56412006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Základní charakteľistika wkonávané činnosti - Samostatný referent Eo -účetní,

1) Vedení účetnictví města v uľčité oblasti (majetek, příjmový účet nebo výdajový účet)
2) Zpracování DPH
3) Zptacování úěetnictví hospodářské činnosti
4) Správa daní
5) Správapohledávek
6) Výkaznictví
7) Kontľolní činnost

Předpokladv pľo výkon funkce podle $ 4 odst. I) zákona č,. 3IŻl2002 Sb.' o úřednících
územních samospľávných celků a o změně některých zákonű,ve znění pozdějších předpisů:
o fyzická osoba' kteľá dosáhla věku 18 let
o občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který

ovláďá český jazyk
o způsobilost k pľávním úkonům
o bezúhonnost (za bezúhonnou Se nepovažuje ýzická osoba, která byla pľavomocně

odsouzena pľo tľestný čin spáchaný úmyslně' nebo pro tľestný čin spáchaný v nedbalosti
ajednání související svýkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu
nehledí' jakoby nebyla odsouzena).

Požadavky na uchazeče:
o úplné středoškolské vzdělétní
o znalost příslušných právních předpisů
o schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešení problémů, komunikační

schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném pľojevu),
administrativní dovednosti' psychická odolnost' přesnost, spolehlivost, zdvořilost

o velmi dobrá znalost práce s PC (MS office - podmínkou, IS VERA - výhodou)
o praxe výkonu práce ve veřejné spľávě výhodou
. pľaxe v účetnictví výhodou



Písemná ořihláška do v,ý ŕízení musí obsahovat:
o jméno, příjmení a titul uchazeče
o datumamísto narození uchazeče
o státní příslušnost uchazeče
o místo tľvalého pobytu uchazeče
o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde_li o cizího státního

občana
o kontaktní spojení
o datum apodpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připoií:
o stľukturovaný pľofesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních

a odboľných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku tľestů ne staľší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným
pľohlášením

o úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosažęném vzdělání
o motivační dopis

Písemné musí být doľučeny nejpozději do 3. 8. 2018 do 10:00 hodÍn do podatelny
Městského úřadu Odolena Voda' Dolní náměstí 24,250 70 odolena Voda v obálce
označ,ené ''VÝběľové _ ľeferent Eo - neotvíľat" s uvedením i a adľęsv uchazeče
a uvedením adresáta.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové ŕízení kdykoliv v jeho pľůběhu.

Ing. Martina
ta;emnice Odolena V

Vyvěšeno dne: 3.7'2018

Sejmuto dne:
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