Veřejná výzva
Starosta obce Vysoká Pec vyhlašuje dne 6. ledna 2022, dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném
znění, veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o obsazení pracovní pozice:

účetní
pracovní poměr na dobu neurčitou
Druh práce: úředník obecního úřadu
Místo výkonu práce: Vysoká Pec
Platová třída odpovídající druhu práce: PT 9
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle par. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Další předpoklady: - ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
- minimální praxe v účetnictví 2 roky
Lhůta pro podání přihlášky: 21. ledna 2022 včetně
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. února 2022
Výhodou:
 vzdělání v ekonomickém oboru
 praxe ve vedení účetnictví územně samosprávního celku, popř. ve vedení
účetnictví podnikatelů
 znalost platné legislativy v oboru účetnictví
 organizační a komunikační schopnosti
 uživatelská znalost práce s PC a MS Office
 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
Převažující náplň práce:
 fakturace, pokladna, účetnictví obce
 mzdová agenda a personalistika
 agenda evidence obyvatel
 organizačně-technické zabezpečení voleb a referend
 zajišťování spisové služby
 administrativní agenda starosty
 další odborné agendy státní správy a samosprávy
Náležitosti písemné přihlášky:
 jméno a příjmení zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
 datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady potvrzující další
odbornou kvalifikaci uvedenou v žádosti
V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo, případně e-mail).
Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na obecním úřadě Vysoká Pec
- písemně na adresu: Obecní úřad Vysoká Pec
Vysoká Pec 109
362 21 Vysoká Pec
Uchazeč podáním přihlášky na základě veřejné výzvy souhlasí se zpracováním
osobních údajů. Písemný materiál po ukončení veřejné výzvy zasíláme doporučeně
zpět na uvedenou adresu nebo nabízíme možnost osobního vyzvednutí na obecním
úřadě.
Bližší informace o pracovní pozici získáte u paní Blanky Tutschové, tel. 724 196 170,
e-mail info@vysokapec.eu

Ve Vysoké Peci dne 6. ledna 2022

Tomáš Hüttner
starosta obce

Datum zveřejnění:
06.01.2022

Datum sejmutí:

