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Výběrové řízení na obsazení pozice

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - Ú Č E T N Í
podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů Obec Rostoklaty vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrativní pracovník – účetní
Obecního úřadu Rostoklaty.
Místo výkonu práce: Obecní úřad Rostoklaty , 281 71 Rostoklaty čp 32
Požadavky:
- SŠ vzdělání ekonomického směru
- dobrá znalost práce na PC
(operační systém Microsoft Office, orientace v prostředí sítě internet, elektronická pošta)
- základní znalost angličtiny
- min. 1 rok praxe v administrativě
Další požadované vlastnosti, dovednosti a schopnosti:
- zodpovědnost, spolehlivost
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
- občanská a morální bezúhonnost
- praxe v kontaktu se zákazníky
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení
Poznámka: Všechny nevyžádané osobní materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány.
Platové podmínky: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1.9.2019 nebo dle domluvy.
Lhůta pro podání přihlášky: do 31.7. 2019 do 12.00 hod.
Místo a způsob podání přihlášky: Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, v
kanceláři Obecního úřadu Rostoklaty č.p. 32, 281 71 Rostoklaty nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu
v obálce označené “Výběrové řízení – účetní“. Doporučujeme uchazečům, aby si telefonicky předem
domluvili osobní předání na tel. č. 321 672 721 nebo 724 179 707
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v
jeho průběhu.
Jiří Mokošín
starosta
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