MĚSTO ŠPINDLERŮV MLÝN
Městský úřad Špindlerův Mlýn
tajemník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY
Tajemník Městského úřadu Špindlerův Mlýn vyhlašuje dne 5. 5. 2014 v souladu s
ustanoveními § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu k přihlášení zájemců
na obsazení pozice

MZDOVÝ ÚČETNÍ A PERSONALISTA
Druh práce: mzdový účetní a personalista, agenda finančního odboru
Místo výkonu práce: Špindlerův Mlýn
Platové podmínky: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě)
Termín nástupu: 1. 7. 2014 nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Stručná charakteristika náplně práce:
- mzdová a personální agenda – výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu a dalších
plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy
daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Zajišťování výpočtu cestovních náhrad při pracovních cestách, výpočtu náhrad při jiných
změnách místa výkonu práce. Příprava podkladů a vedení evidence v personální oblasti pro
město a jeho organizační složky a orgány (TIC, knihovna, Městská policie, hasiči).
- plnění dalších úkolů v rozsahu působnosti finančního odboru dle popisu pracovní činnosti
(agenda místních poplatků aj.)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: fyzická osoba, která je státním
občanem ČR, příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a
splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním
předpisem.
Požadavky:
 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 Znalost zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
ÚSC, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných
svazků obcí, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a
souvisejících právních předpisů, vše v platném znění,
 dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejm. tabulkové a textové editory, el. pošta),
 dobré komunikační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a i
mluveném projevu

výhodou:





praxe v mzdové a personální oblasti
praxe v oblasti účetnictví
praxe ve veřejné správě
řidičský průkaz sk. B

Přihláška zájemce musí obsahovat:
• označení veřejné výzvy - název pozice,
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.
(ke stažení na www.spindleruvmlyn.org. – sekce Městský úřad – Formuláře – Výběrová řízení)

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
obdobný doklad,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky:

do 21. 5. 2014 do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Špindlerův Mlýn
na adresu: Městský úřad Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn
Uzavřenou obálku označte textem: „Veřejná výzva – mzdový účetní a personalista NEOTVÍRAT“.
Kontaktní osoba: Bc. Jan Klimenta – tajemník městského úřadu, tel. 499 404 257
Mgr. Věra Machová – vedoucí finančního odboru, tel. 499 404 248
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou výzvu zrušit kdykoliv v jejím průběhu nebo
nevybrat žádného zájemce, a to i bez udání důvodu.

Bc. Jan Klimenta v. r.
tajemník MěÚ

