Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa ekonom - kumulovaná funkce
místo výkonu funkce: škola
pracovní poměr na dobu: neurčitou
předpokládaný termín nástupu: 2. 1. 2019
platové zařazení: 11. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
pracovní úvazek: 40 hodin týdně – tj. úvazek 1,00
Náplň práce:
ekonom
finanční účetní
mzdová účetní
personalista
Další požadavky:
vzdělání: vysokoškolské – bakalářské, vyšší odborné, úplné střední s maturitní
zkouškou + praxe
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, případně fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
Předpoklady:
uživatelská znalost PC – MS Office – WORD, EXCEL, Internet, Outlook, spisová
služba, ….
dobré komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost
praxe v příspěvkové organizaci výhodou
znalost zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech, mzdových předpisů a
nařízení vítána, právní povědomí v oblasti pracovněprávní
znalost účetního programu MUZO a mzdového programu Avensio výhodou
Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
datum podání přihlášky a podpis zájemce (uvedení platného telefonického kontaktu a
emailové adresy nutné ke sjednání osobního pohovoru)

K přihlášce zájemce dále připojí:
strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z rejstříku trestů
Lhůta pro podání přihlášek: do 16. 11. 2018
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku je možné podat osobně na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice popřípadě
zaslat poštou na adresu ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, 277 11
Neratovice. Přihláška se podává v zalepené obálce, kde v levém rohu nahoře bude uvedeno
Výběrové řízení.
Bližší informace na telefonním čísle: 315 68 20 67-8
V Neratovicích dne 17. 10. 2018

Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

