Město Chrast
Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice

ÚČETNÍ REFERENT/KA FINANČNÍHO ODBORU
-

Zaměstnavatel:
Druh práce:
Platová třída die druhu práce:
Místo výkonu práce:
Doba trvání pracovního poměru:
Termín nástupu:

město Chrast
účetní
9. platová třída (platové zařazení dle nařízení vlády Č. 564 2006 Sb.
o platových poměrech zaměstnancu ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisu)
Městský úřad Chrast
na dobu neurčitou (plný pracovní úvazek, zkušební doba tři měsíce)
dle dohody, nejpozději I. 12. 2017

Předpoklady:
uchazeč musí být:
I~‘zická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě &zická osoba, která je
cizím státním občanem a má v české republice trvalý pobyt
dosáhl věku 18 let
je bezúhonný
je plně svéprávný
ovládájednacijazyk
-

-

Požadavky:
středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončene maturitní zkouškou
znalost účetnictví,
znalost a orientace v účetních a daňových zákonech
organizační a komunikační schopnosti
vysoké pracovní nasazení, časová fkxibilita, dukladnost. spolehlivost a samostatnost
velmi dobrá znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, Internet)
řidičské oprávněni skupiny B
-

-

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského prukazu
datum a podpis
kontaktní spojení
-

-

leJ.: 469666 100
fax: 469 667 291

e-mail: podatelna amesLochrasL.cz
e-podatelna: posta ‚trnes(oehrast.ci

iČ:

00270199

DIC: C700270199

K přihlášce je nutno přiložit
motivační dopis
strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobním údaji pro účely tohoto výběrového řízeni
ve smyslu zákona č. lOl 2000 Sb. o ochraně osobních údaju, ve znění pozdějších přepisu
-

-

Předpokládaný termín nástupu: ihned, příp. dle dohody, nejpozději I. 12. 2017
Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně
do 18.9.2017 do 16.00 hod. na adresu: Město Chrast, Náměstí 153851 Chrastu Chrudimě
Obálku viditelně označte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

—

účetní, referent/ka finančního odboru“.

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Účetní referentika finančního odboru je k dispozici také
na internetových stránkách města Chrast www mestochrast cz v sekci úřední deska.
Případné dotazy zodpoví na tel. 469 667418 nebo mob. 725 092 415 tajemnice úřadu, nebo na tel.
469 667 420 vedoucí finančního odboru.

V Chrasti dne 29. 8.2017

JUDr. Sofia Grossová. v. r.
tajemnice MěU Chrast

Úřední deska MěÚ vyvěšeno:
sejmuto:
-

-

