MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ
Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČO 00278564

Veřejná výzva
Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí vyhlašuje
prostřednictvím tajemnice městského úřadu v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

veřejnou výzvu pro obsazení pozice
hlavní účetní
Místo výkonu práce: Brandýs nad Orlicí
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců
Předpokládaný termín nástupu: 1. čtvrtletí 2018 (dle dohody)
Nabízíme:
 platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a ve správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě; do platového stupně bude zaměstnanec zařazen dle
dosažné prokazatelné praxe,
 zajímavou a stabilní práci ve veřejné správě, zaměstnanecké benefity.
Charakteristika vykonávaných činnosti:
 samostatné vedení účetnictví města, vedení agendy DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, mzdová agenda, agenda městem poskytovaných dotací.
Požadavky na uchazeče:
 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru,
 znalost podvojného účetnictví, zpracování DPH, orientace v oblasti veřejné správy a samosprávy (
zákon o obcích, zákon o účetnictví, zákon o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
celků), výbornou znalost práce na PC (MS Office, Excel),
 dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost,
samostatnost, řidičský průkaz skupiny B,
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti (nutná do 18 měsíců od nástupu),
Výhodou:
 praxe v oblasti účetnictví územních samosprávných celků, příspěvkových organizací
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občan České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR
trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost,
bezúhonnost, plná svéprávnost, ovládání jednacího jazyka,
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 název veřejné výzvy
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození uchazeče,
 státní příslušnost uchazeče,
 místo trvalého pobytu uchazeče,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka,
 datum a podpis uchazeče,
 kontaktní spojení.
Telefon: + 420 465 544 211
e-mail: podatelna@mesto-brandys.cz
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Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise,
životopise apod.
k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech (strukturovaný životopis),
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 podepsané prohlášení uchazeče ve znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do veřejné výzvy dávám, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.
Jméno, příjmení:
Datum narození
Vlastnoruční podpis
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zprávy, bude nutné výpis z evidence rejstříku trestů
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 28. 11. 2017 do 14,30 hodin buď osobně na podatelnu Městského úřadu
Brandýs nad Orlicí, nebo poštou (rozhoduje razítko pošty nebo podatelny na adresu):
Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí,
Uzavřenou obálku označte: „Neotvírat – Veřejná výzva“
Doplňující informace:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo zrušit výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu bez udání důvodů. Zaslané osobní materiály budou neúspěšným uchazečům vráceny.
Uchazeč nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly.
Bližší informace podá ing. Jana Králíková, tajemnice, tel. 465 544 447, 724 180 917.

Ing. Jana Králíková,v.r.
tajemnice
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