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Ředitelství základní školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní.
Nástup do pracovní pozice je 1. 8. 2022.
Úvazek plný, platová třída 10. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.
Požadujeme:
• minimálně úplné střední odborné s maturitou ekonomického směru
• znalost podvojného účetnictví se zaměřením na příspěvkové organizace
• praxi při tvorbě rozpočtů a finančních plánů
• praxi ve zpracování grantů
• pokročilá znalost práce s PC (Excel, Word, …)
• samostatnost, komunikační a organizační schopnosti
• chuť dále se vzdělávat
• odolnost vůči stresu
• trestní bezúhonnost
Další:
• znalost účetního softwaru ABRA výhodou
Pracovní náplň:
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za
účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní
jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého majetku,
jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery,
jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.
Práce je vhodná i pro osoby se ZPS.
Bližší informace u ředitele školy na telefonu 572 646 230.
Žádosti o pracovní pozici včetně životopisu, dokladů o vzdělání a výpis z trestního rejstříku doručte
na ředitelství školy nejpozději do pátku 27. května 2022 do 14 hodin osobně, poštou nebo na e-mail:
jiri.suchy@zsbanov.cz

V Bánově dne 19. května 2022

Mgr. Jiří
Suchý
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