Veřejná výzva
dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC

Město Hrob, se sídlem U Radnice 234, 417 04 Hrob, IČO 00 266 337 vyhlašuje
veřejnou výzvu na místo
samostatné mzdové účetní.
Předpokládaný nástup : 4. ledna 2021 nebo po dohodě, pracovní poměr na dobu
neurčitou, zkušební doba 3 měsíce, pracovní úvazek plný.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hrob, U Radnice 234
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006Sb. ZP, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách
a
správě,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
Platová třída 8.
Náplň práce :
Samostatná personální a mzdová účetní
Další činnosti :
Spisová služba.
Archivaci dokladů, skartační řízení
Evidence majetku, evidence závazků a pohledávek obce a jejich vymáhání.
Příprava podkladů k inventarizaci.
CZECHPOINT
Požadavky:
- vzdělání SŠ nebo VOŠ
- praxe minimálně 2 roky, ve funkci mzdové účetní výhodou
- znalost práce s PC,
- trestní bezúhonnost,
- komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul zájemce,
- datum a místo narození zájemce,
- místo trvalého pobytu zájemce,
- číslo občanského průkazu, státní příslušnost,
- tel. spojení,
- datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů v tomto znění :
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do
výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Vyhlašovatel veřejné výzvy si vyhrazuje právo zrušit veřejnou výzvu bez udání
důvodu v kterékoli její fázi.

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
přihlášku s přílohami zašlete nebo osobně doručte v zalepené obálce se značkou
Neotvírat – veřejná výzva nejpozději do 30. 10. 2020 do 14.00 hodin na adresu:
Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob.
Po skončení veřejné výzvy budou nevyžádané doklady obsahující osobní údaje
skartovány.

Hrob 12.10.2020

Ing. Jiří Fürst
starosta města
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