
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha - Nedvězí

zastoupená starostou, Vlastimilem Vilímcem
vyhlašuje dne 27.3.2015

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

úředník{ice) - hlavní účetní

Místo výkonu práce~ Úřad MČ Praha - Nedvězí, Únorová 15/3, 103 00 Praha Nedvězí
Pracovní úvazek: částečný, 30 hod/týden
Předpokládaný termín nástupu: 2. S. 2015
Platové zařazeni: platová třída 8 dle nařízení vlády Č. 564/2006 Sb., osobní ohodnocení dle výkonu,

5 týdnů dovolené
Sjednané druhy prací: vedení účetnictví MČ, inventarizace, daňová a finanční správa, administrativa

a archivace daného úseku

Požadavky na uchazeče dle §4 zákona Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění:

- státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
- fyzická osoba starší 18 let

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Požadované vzdělání~ úplné střední, příp. vyšší odborné, VŠ

Požadovaná praxe: 3 roky účetní praxe, přednostně ve veřejné správě

Další požadavky: - zkušenost se samostatným účtováním
- 4Oal05t zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví
~praktická znalost vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro vybrané účetní jednotky
- znalost ČÚS701- 710
- znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
- výhodou znalost zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
- znalost práce na PC(MS Word, MS Excel, Internet)
- znalost práce s účetními programy firmy Gordic, s.r.o. výhodou
- spolehlivost, samostatnost

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narozenf, státní příslušnost, místo trvalého pobytu

číslo občanského, průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, je-Ii o cizího státního občana
- datum, podpis, tel. kontakt

K přihlášce připojte:
- strukturovarw životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných

z.nalostech a dovednostech správních činností
- ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních občanů obdobný

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání



Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 23.4.2015 na adresu:
Městská část Praha - Nedvězí
Únorová 15/3
10300 Praha Nedvězí

Obálku označte slovy: "výběrové řízení - úředník"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Vlastimil Vilímec v.r.
starosta MČ Praha Nedvězí

-1 -04- 2015


