
Základní umělecká škola Jevíčkoo U Zámečku 451, 569 43 Jevíčkoo
příspěvková organ izace

zastoupená zastupujícím ředitelem Mgr. art. Ondřejem Čadou, vypisuje

uýběrové řízení na pozici ekonom/ekonomka
Náplň práce:
. Komplexní zajiŠťování mzdové a personální agendy zaměstnanců školy včetně komunikace s
příslušnými úřady (zdravotní pojišťovny, ČSSZ, a podobně)
. Komplexní vedení a zpracování účetnictví příspěvkové organizace včetně přípravy a kontroly a
zpracová n í účetn ích doklad ů, vypracová ní účetn í uzávěrky
. příprava rozpočtu a sledování jeho čerpání
. kontrolní činnost předběžná, průběžná a následná
. kalkulace projektů a doplňkové činnosti
. Kontrola vedení evidence majetku a jeho inventarizace
. poskytování příslušných informací zaměstnancům školy a veřejnosti
. Administrativní práce, tvorba vnitřních směrnic
. lnternet banking
. spisová služba

Požadovaný profil:
. Úplné sš, nebo vyšší vzděláníekonomického směru

(lze nahradit dlouhodobou praxí v oboru}
. Praxe ve školské příspěvkové organizacijako ekonomka v,ýhodou
. praxe ve funkci mzdové účetní školské příspěvkové organizace rnýhodou
. Znalost příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic
. znalost práce s počítačem Ms office vč. programový€h aplikací pro účetnictví
. Komunikační a organizační schopnosti
. Flexibilita, samostatnos! důslednost, odpovědnost, loajalita
.7ájem o další vzdělávání
. Trestní bezúhonnost
. Řiaičský průkaz skupiny B výhodou

Nástup: 3,- tL.2076 (popřípadě dle domluvy) do pracovního poměru na úvazek 1,0
Místo výkonu práce: ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451,569 43 Jevíčko
Zájemci o toto místo podají přihlášku do 16. 9. 2016 poštou, nebo osobně na adresu:
ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko
obálku označte,,EKoNoM'
Povinné náležitosti přihlášky:
. Žádost o přijetí do pracovního poměru

' Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních dat v rámci rnýběrového řízení
' Osobní data (jméno, příjmenÍ, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa, telefon, e-mail)
. strukturovaný profesní životopis (s uvedením dalších odborných znalostí)

Na základě předložených dokladů proběhne v,ýběrové řízení a vybraní uchazeči budou pozváni k
osobnímu pohovoru, na lfterém se mohou informovat o platovém zaíazení.
o termínu osobního pohovoru budou vybraní uchazeči informováni dopisem.

Zákldní umělecká škelaJevíčko
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