Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Níhov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
1.02.04 Ekonom/ekonomka (dle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a
správě)
Charakteristika pracovního místa:
- Sestavování rozpočtu obce, provádění rozpočtových opatření
- Kompletní vedení účetnictví obce, sestavování účetní závěrky, vedení účetních knih,
fakturace
- Vedení pokladní hotovosti a pokladny
- Vybírání a vymáhání místních poplatků
- Vedení mzdové a personální agendy
- Majetková evidence
- Vidimace a legalizace
- Práce se základními registry
- Agenda spisové služby a archivace
- Přihlašování k trvalému pobytu, vedení agendy evidence obyvatel
Kvalifikační požadavky:
- Znalost účetního programu MUNIS výhodou
- Znalost práce s PC na dobré úrovni (Excel, Word, Outlook, Microsoft Office)
- Středoškolské odborné vzdělání ekonomického zaměření, VŠ nebo VOŠ
ekonomického směru výhodou
- Orientace v rozpočtové skladbě, znalost zákona č. 128/2000, o obcích výhodou
- Znalost účetnictví, znalost účetních a evidenčních programů
- Zkouška základní odborné způsobilosti výhodou
- Vykonaná zkouška dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů - výhodou
Platové podmínky:
Řídí se zákoníkem práce v platném znění, nařízením vlády ČR o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Platová třída 9-10 dle
dosaženého vzdělání, platový stupeň dle dosažené praxe, pracovní úvazek - plný, na dobu
neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.
Přihláška musí obsahovat:
Osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo
občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-

Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup:
Předpoklad od 1.9.2022 (po domluvě i dříve)
Přihlášku a požadované doklady uchazeč doručí do 31.5.2022 do 13.00 hodin na adresu:
Obec Níhov, Níhov 17, 594 55 Dolní Loučky
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Dvořáček, Ph.D., starosta obce, tel. 737980591, email: obec@nihov.cz
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez
uvedení důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nemá nárok na úhradu
nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. Uchazeč má nárok na
požádání na vrácení poskytnutých materiálů.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- Obec v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu § 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky
výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace výběru na pozici
ekonom/ekonomka.
- Obec může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje uchazečů,
přihlášených do výběrového řízení.
- Obec bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytných pro realizaci výběrového
řízení.
V Níhově 29.4.2022

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D.
Starosta obce Níhov

