Město Borovany

Výběrové řízení na pozici
referent ekonomického úseku - účetní
místo výkonu práce:

Borovany, Žižkovo náměstí 107, PSČ 373 12

možnost nástupu:

od 1. 6. 2018, nejpozději od 1. 7. 2018

pracovní poměr:

ano

doba:

neurčitá

předpoklady:

trestní bezúhonnost

požadované vzdělání:

středoškolské vzdělání ekonomického směru

druh práce:

samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, např. majetku, pohledávek a
závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům
a zúčtování daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a
závazků; sledování a evidování pohybu finančních operací a stav finančních
prostředků na bankovních účtech, provádí kontrolu bankovních zůstatků a hotovosti.
Provádí platební a zúčtovací styk s bankou, provádí opravy v účetních dokladech.
Samostatné zpracování komplexní personální a mzdové agendy.

platové zařazení:

tarifní třída 9 (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

požadavky:

znalost podvojného účetnictví, znalost personální a mzdové agendy, znalost MS
Office

způsob přihlášení:

uchazeči mohou zaslat písemnou přihlášku včetně příloh na adresu: Město
Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, mailem na adresu:
tajemnik@borovany-cb.cz, nebo osobně předat na podatelně Městského úřadu
Borovany

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li

o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
informace:

Petr Poláček, vedoucí ekonomického úseku Městského úřadu Borovany,
tel.: 387 001 341, email: finance@borovany-cb.cz

Přihlášku je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 20. 4. 2018 do 10.00 hodin.
Ústní pohovory proběhnou dne 25.4. a 26. 4. 2018, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen
telefonicky nebo mailem.
Město Borovany si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů případně zrušit
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

