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Základní škola a střední škola waldorfská vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa
HLAVNÍ ÚČETNÍ ŠKOLY
Charakteristika vykonávané práce:
•

Komplexní vedení podvojného účetnictví územně samosprávného celku – příspěvkové
organizace, projektů, grantů, účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a
pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní
závěrky, vedení účetních knih a podrozvahové evidence

•

Zpracování veškerých účetních a statistických výkazů

•

Tvorba a zpracování rozpočtu, kontrola a koordinace čerpání rozpočtu, sestavování
odpisového plánu,

•

Spolupráce při tvorbě ekonomických směrnic,

•

Zpracování účetnictví v programu Gordic, zpracování účetnictví PAP

•

Komunikace s oddělením rozpočtu a účetnictví Magistrátu hl. města Prahy

Požadavky:
nejnižší dosažené vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou,
trestní bezúhonnost,
znalost účetnictví v oblasti státní správy - školství
dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
praxe v oboru
znalost zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění
znalost zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a dalších zákonů
a vyhlášek souvisejících s výkonem práce účetní
výhodou je znalost účetnictví škol zřizovaných Magistrátem hl. města Prahy
Nabízíme:
úvazek 0,5
pracovní doba po dohodě, s částečnou možností práce na doma
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
po roce výkonu práce smlouvu na dobu neurčitou
plat dle platových tabulek uvedených v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
osobní ohodnocení
odměny
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Náležitosti přihlášky:
název výběrového řízení
jméno, příjmení, titul uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
strukturovaný životopis
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
motivační dopis v rozsahu cca ½ stránky formátu A4
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
kontaktní telefon, e-mail
Termín nástupu je 1. 1. 2022
Písemné přihlášky s příslušnými doklady je nutné předložit nejpozději do 31. května 2021
do 24:00 hod poštou nebo datovou schránkou na adresu: Základní škola a střední škola
waldorfská, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4, datová schránka 7jkx7qd. Přihlášky je možné
zaslat i elektronicky e-mailem na adresu vancatova@waldorfska.cz.
Obálku označte „Výběrové řízení ÚČETNÍ – neotvírat“. V případě odeslání datovou
schránkou nebo e-mailem dejte do předmětu mailu Výběrové řízení účetní.
Výběrové řízení se uskuteční 7. června 2021 od 9:00 hodin v budově Základní školy a
střední školy waldorfské, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4, pozvánky budou zasílány emailem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Praze dne 26. 4. 2021
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