Obec Lesná

Lesná 21, 671 02 Šumná
Obecní úřad Lesná
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta Obce Lesná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
účetní/účetního obce
Místo výkonu práce:

Obec Lesná 21, Obecní úřad

Platové podmínky:

se řídí zákoníkem práce, v platném znění, dále nařízením
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění,
platová třída 10, pracovní úvazek 20 hodin týdně, pracovní
smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou

Termín nástupu:

co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
 komplexní vedení účetnictví obce vč. zpracování účetních závěrek;
 sestavování rozpočtů, rozpočtových opatření a dalších dokumentů souvisejících
s rozpočtovou odpovědností;
 zpracování a sestavení výročních zpráv a závěrečných účtů;
 daňová agenda;
 zpracování daňových přiznání;
 personální a mzdová agenda;
 evidence smluv;
 evidence poplatků;
 evidence majetku a inventarizace;
 zpracování statistických výkazů;
 evidence obyvatel;
 související administrativní práce na obecním úřadě;
 zpracování ekonomických podkladů pro zastupitelstvo;
 organizační a účetní zajištění voleb.
Kontaktní osoba:

Bc. Ivo Prchal, starosta obce
telefon 733 386 486, e-mail: oulesna@seznam.cz

Požadujeme:
 minimálně úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou, nejlépe
ekonomické zaměření;
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minimálně základní znalosti a orientace v oblasti účetnictví;
zájem o oblast veřejné správy, zkušenosti a orientace v této oblasti výhodou;
výborné organizační a komunikační dovednosti, příjemné vystupování;
schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů;
odolnost vůči zátěži;
pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita;
ochota se dále vzdělávat;
znalost práce s MS Office;
ochota se dále vzdělávat;
znalost práce s MS Office;
znalost účetního programu KEO výhodou;

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v obálce, která bude
označena textem „Výběrové řízení – účetní“ tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
do 28. 10. 2019 do 14:00 hod.
Přihlášku podejte osobně nebo zašlete poštou na adresu:
Obec Lesná 21, Obecní úřad, 671 02 Šumná,
Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
 strukturovaný profesní životopis;
 originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením;
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené
pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení
o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu.
Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět
na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Obec Lesná) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto
zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu
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výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může
uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

V Lesné dne 9. 10. 2019

Bc. Ivo Prchal
starosta obce Lesná

Vyvěšeno: 9. 10. 2019
Sňato:
Stejným způsobem uveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
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