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VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice účetní – referent(ka) Obecního úřadu Chuchelna
na dobu neurčitou,
platové podmínky na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Požadavky stanovené Obcí Chuchelna:
Vzdělání: minimálně středoškolské s maturitní zkouškou
Občanská a morální bezúhonnost
Další předpoklady:
Směr vzdělání nejlépe: ekonomický, právní, veřejná správa
- dobrá znalost práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet)
- dobrá znalost českého jazyka (gramatika)
- schopnost analyticky myslet a přesně vyhodnocovat situace
- ochota dále se vzdělávat
- výborné komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, samostatnost
- znalost fungování veřejné správy a praxe ve veřejné správě – vítána
- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění – vítána
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění – vítána
- řidičský průkaz skupiny B - vítán
Písemná přihláška musí obsahovat:
− jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost
uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, datum
a podpis uchazeče.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
− podepsaný strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti
a dovednosti se vztahem k činnosti úředníka)
− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
− výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Podání přihlášek do výběrového řízení:
− Lhůta pro podání přihlášek končí 16. 10. 2017 do 12,00 hodin.
− Termín konání výběrového řízení je 17. 10. 2017 (upřesnění bude zasláno e-mailem)
− Přihlášky mohou být podány osobně nebo poštou, a to písemně v uzavřených
obálkách s označením „VŘ – účetní – Neotvírat!“ na adresu Obec Chuchelna, čp. 269,
513 01 Semily. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.
− Za okamžik předání nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky
adresátem.
− Místem pro osobní podání přihlášky je Obecní úřad Chuchelna, čp. 269, 513 01 Semily.
Přihlášku je možno podat v provozních hodinách Obecního úřadu Chuchelna
− Obec Chuchelna si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.
Bližší informace podá Ing. Tomáš Šimek, starosta obce
- tel.: 602 151 967, 481 622 702, e-mail: simek@chuchelna.cz
nebo pí Ivana Heřmanová, účetní, tel. 481 622 702, e-mail: hermanova@chuchelna.cz
V Chuchelně dne 27. 9. 2017

Ing. Tomáš Šimek, starosta obce

