OBEC ŽIHLE
Žihle čp. 53, 331 65 Žihle
Starosta obecního úřadu vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení se zájemců na obsazení pracovní pozice
účetní – správce rozpočtu - úřednice
Druh práce:
➢
Účetní – správce rozpočtu - úřednice
Platové podmínky:
➢ platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v pl. zn., nařízení vlády č.
341/2017 Sb., v pl. zn.
Pracoviště:
➢ Obecní úřad Žihle, Žihle čp. 53, 331 65 Žihle
Pracovní úvazek:
➢ Plný pracovní úvazek - 40 hodin týdne
Předpoklady:
➢ osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ovládající jednací jazyk
➢ občan ČR popřípadě cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
➢ bezúhonnost (doložit výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců)
➢ ukončené SŠ vzdělání (doložit ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
➢ znalost práce na PC
➢ komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilita
➢ řidičský průkaz sk. „B“
➢ praxe v oboru výhodou
➢ výhodou znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních celků v pl. zn., zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pl.
zn,. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
➢ orientace v oblasti veřejné správy a jeho financování výhodou
Součástí písemné přihlášky bude:
➢ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
➢ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
➢ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
➢ kontaktní spojení (telefon, e-mail)
➢ ostatní doklady, které uchazeč pokládá za důležité pro toto řízení
Přihláška musí obsahovat:
➢ jméno, příjmení, příp. titul zájemce
➢ datum a místo narození zájemce
➢ adresa trvalého pobytu zájemce
➢ státní příslušnost zájemce
➢ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
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➢ datum a podpis zájemce
➢ Prohlášení uchazeče o zaměstnání – ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve
výběrovém řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (vzor na OÚ Žihle)
Lhůta pro podání přihlášky:
➢ doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady na adresu: Obecní úřad Žihle, Žihle čp.
53, 331 65 Žihle nebo osobně u p. Kašparové v zalepené obálce označené heslem „ Veřejná
výzva“
Předpokládaný nástup do pracovního poměru: DLE DOMLUVY
Obec Žihle si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Zasláním přihlášky s požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich
obsažených pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Žihle.

Starosta obce:
František Procházka
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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