OBECNÍ ÚŘAD
SYCHROV

adresa obecního úřadu: OÚ Sychrov, čp. 1, 463 44 Sychrov
tel. (fax): 485 146 081, mobil: 724 178 343, e-mail: ou@obecsychrov.cz , ID datové schránky 5s8ba3t

Starostka Obecního úřadu Sychrov vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., O úřednících územních
samosprávných celků v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
ÚČETNÍ OBCE SYCHROV
Místo výkonu práce: Obecní úřad Sychrov, Sychrov 1,463 44 Sychrov
Charakteristika vykonávané činnosti:

Kompletní zpracování účetnictví obce Sychrov (zaúčtování dokladů, evidence dokladů, účetní a daňové
uzávěrky, sledování rozhodných účetních a daňových termínů a příprava podkladů k jejich projednání,
kontrole a schválení, vedení majetku z hlediska účetního a jejich zaúčtování,

Příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu, rozpočtových změn

Zpracování podkladů pro inventuru majetku obce

Vystavování faktur na základě uzavřených smluvních vztahů

Vystavování objednávek

Zpracování podkladů pro roční audit

Evidence majetku, archivace dokladů

Kontrola dokumentů (především účetních) z hlediska formální správnosti

Vedení pokladny - hmotná zodpovědnost

Výběr poplatků a plateb za úhrady dle smluv, OZV, usnesení zastupitelstva

Výběr nájemného a souvisejících poplatků

Elektronické bankovnictví

Zpracování výkazu o odpadech – hlášení

Zpracování podkladů pro mzdy

Zpracování statistických hlášení

Ostatní práce dle příkazu starostky nebo místostarosty obce bezprostředně souvisejících s účetní
činností obce (obecního úřadu)
Zákonné předpoklady:






státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý
pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb.,
bezúhonnost
ovládání českého jazyka
dosažení věku 18 letKvalifikační předpoklady:
Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou

Jiné požadavky:
 velmi dobrá znalost legislativy - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví vč. souvisejících vyhlášek, zákon č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích,
 organizační a komunikační předpoklady,
 zájem o obor, flexibilita,
 dobrá znalost výpočetní techniky, datové schránky,
 pečlivost, systematičnost, kladný vztah k administrativě,
 velmi dobrá znalost práce s MS Office (Word, Outlook, Excel), internet,




ochota dále se vzdělávat,
výhoda - znalost účetního programu GORDIC

Uchazeči předloží písemnou přihlášku,
www.obecsychrov.cz -viz.formuláře









která

musí

obsahovat

tyto

náležitosti

–

přihláška

přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
telefonní kontakt
datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 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)
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. www.obecsychrov.cz
-viz.formuláře/
Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, pracovní úvazek 0,7 /možnost prodloužení/
pondělí a středa jsou úřední dny
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned,nebo dle dohody, 3 měsíční doba na zaučení
Lhůta pro podání přihlášky: do 20.04. 2018 do 15.00 hodin
Způsob podání přihlášky: písemně poštou,datovou schránkou, nebo osobně na adresu: Obecní úřad Sychrov,
Sychrov 1, 463 44 Sychrov
Obálku označte textem: „ Výběrové řízení na místo účetní Obce Sychrov „
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného
z uchazečů a to bez udání důvodu.
Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou.
Případné dotazy zodpoví Jaroslava Kvapilová na telefonu 485 146 081, mobilu 724 178 343 nebo
e-mailu : ou@obecsychrov.cz
V Sychrově, dne 10.04.2018
Vyvěšeno:10.04.2018
Jaroslava Kvapilová
Sejmuto: 20.04.2018
starostka
IČO: 263 222, Bankovní spojení: 3020 – 461/0100, KB Liberec
www.obecsychrov.cz

