Správa Národního parku Podyjí
přijme pracovníka / pracovnici do Odboru ekonomicko-provozního
na pozici Hlavní účetní
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek
• finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Požadujeme:
• ukončené vzdělání v ekonomickém oboru (SŠ nebo VŠ)
• praxe v oboru minimálně 10 let v případě SŠ nebo 5 let v případě VŠ
• znalosti v oblastech účetnictví, finanční kontroly, dotační programů
• přehled právních předpisů a účetních postupů pro příspěvkové organizace
• organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a uvažování, iniciativní přístup
k řešení úkolů, komunikativnost
• uživatelská znalost práce s PC (kancelářský software, internet, e-mail)
Výhodou:
• znalost cizího jazyka AJ – úroveň A1/A2
• řidičský průkaz skupiny B
Charakteristika vykonávané práce:
• metodické vedení finančního a mzdového účetnictví
• stanovení pravidel a zásad pro účtování, evidenci majetku, kontrolu
• zajištění a odpovědnost za kontinuitu účtování
• nastavení postupů a odpovědnost za sestavení závěrek
• sledování investičních akcí, nastavení odpisů
• zpracování ekonomických rozborů, finančních vypořádání a interpretace údajů
• podíl při zpracování rozpočtu
• koordinace daňové agendy
• statistické výkazy
• finanční administrativa sankcí a pokut
• finanční a majetkové vnitřní předpisy
• role hlavní účetní v rámci systému vnitřní kontroly
• administrace programově financovaných akcí (žádost, sledování, závěrečné
vyhodnocení)
• spolupráce při sledování projektů financovaných z dotací
Místo výkonu práce:
Znojmo – sídlo organizace
Předpokládané datum nástupu:
• srpen – říjen 2018
Obsah přihlášky:
• strukturovaný životopis
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů
• případné reference či referenční kontakty

Termín pro zaslání přihlášky: 25.7.2018 do 12:00 hodin
Adresa pro podání: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
Způsob podání: V zalepené obálce, označené heslem „Neotevírat – Hlavní účetní“
Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Poučení:
• Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích
osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání.
• Správa Národního parku Podyjí si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně
nevybrat žádného zájemce.

