OBECNÍ ÚŘAD SOKOLEČ
Sokoleč, Poděbradská 51, 290 01 Poděbrady,
Tel/fax:325 654 675, e-mail:starosta@sokolec.cz
IČO:00239 771, číslo účtu :10122-191/0100
1.

Vyhlašuje :
Veřejnou výzvu dle §6 zákona 312/2002 Sb.
na obsazení pracovní funkce na Obecním úřadě SOKOLEČ
-úředník (ce) veřejné správy – účetní
pro územní samosprávní celek Sokoleč .
Místo výkonu práce : Sokoleč
Předpoklady pro výkon funkce : uchazeč(ka)musí být státním občanem České republiky,
pokud je cizím státním občanem, musí mít v České republice trvalý pobyt , dosáhl (a) 18 let,
je způsobilý(á) k právním úkonům , je bezúhonný(á), ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem .
Další předpoklad : minimálně úspěšně ukončené ÚPLNÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
Výhodou :
- znalost účetnictví pro veřejnou správu ( výhledově včetně DPH)
- znalost práce s rozpočtem a roční závěrkou
- znalost legislativy veřejné správy a správních činností
- velmi dobrá znalost práce na PC
- komunikační a organizační schopnosti
- znalost výkaznictví, archivnictví
- znalost správy majetku
- praxe ve veřejné správě
- zkoušky na provádění legalizace a vidimace
Platové třída:
8
(dle zákona č. 564/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 469/2002 Sb.)

Předpokládaný nástup do pracovního poměru : 01.10.2010 nebo dle dohody
Písemná přihláška uchazeče (ky) k vyhlášené veřejné výzvě musí obsahovat :
Jméno , příjmení , příp. titul, datum a místo narození , státní příslušnost , místo trvalého
pobytu , číslo občanského průkazu ( u cizího státního občana číslo dokladu k povolení
pobytu), datum a podpis uchazeče(ky) .
K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady :
a) životopis , ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených oblastí .
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
, u cizích státních příslušníků doklady dle zákona č. 312/2002 Sb., § 6 odst. 4 písm.
b).
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém ( ukončeném ) vzdělání .
LHŮTA pro podání přihlášky : do 30.srpna. 2010
Způsob podání přihlášky – V zalepené obálce , na které bude výrazně uvedeno
„NEOTVÍRAT“- Veřejná výzva , adresované na starostu Obce SOKOLEČ,

