VEŘEJNÁ VÝZVA - ÚŘEDNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KŘENICE
Obec Křeiíir

zastoupená starostkou
vyhlašuje veřejnou výzvu na místo úředníka obecního úřadu Křenice
Místo výkonu práce : Křenice
úředník obecního úřadu Křenice
Druh práce :
Předpokládaný nástup : prosinec 2018
na dobu neurčitou s úvazkem 0,75
Pracovní poměr :
Pracovní náplň :
Vedení účetnictví a mzdové agendy, administratívní činnost vč. vedení
Spísové agendy, zajišťování agendy na úseku povolování kácení dřevin,
agenda likvidace odpadů, agenda správy kanalizace, agenda místních
poplatků, evidence majetku, vystavování faktur vč. vymáhání nedoplatků,
evidence pokladny.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka :

- Státní občanství ČR, trvalý pobyt v (:R, způsobilost k právním úkonům,
dosažení 18 let věku, bezúhonnost ve smyslu !4 odst.2 zák. č. 312/2002
sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění,
ovládání jednacího jazyka.
Platové zařazení :

Platová tř. 10 v souladu se zák.č. 262/2006 sb., zákoníku práce,
v platném znění, nařízení vlády č. 341/2017 sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Požadavky na odbornou způsobilost :
Ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání ekonomického směru se
zaměřením na ÚČetnictví.

Praxe minimálně 3 roky.
Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
Znalost práce na PC.
Znalost účetního programu FENIX výhodou.

Řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou uchazečů je :
Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti.
Přehled v oblasti veřejné správy.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti :
Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození

Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu

Číslo občanského průkazu
Datum a podpis
K přihlá;rp se připojí tyto doklady :

- Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správní činnosti.
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
Ověřená kopie dokladu o nejvýšším dosaženém vzdělání.
Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely veřejné
výzvy ( dle !5 odst. 2 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění ).

Lhůta pro podání přihlášky : do 21.11.2018 do 16,00 hod.
Obálku označte : ,, Veřejná výzva - úředník obecního úřadu Křenice -

NEOTVÍRAT ,,.

Přihlášky zasílejte na adresu : Obec Křenice, Křenice 48, 34012 Švihov, nebo
doručte osobně na obecní úřad Křenice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
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V Křenicích 3.11.2018
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Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce : 3.11.2018
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky :

