Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,
Kaplice, Pohorská 86
__________________________________________________________________________

Vyhlašujeme výběrové řízení na volnou pracovní pozici
od 1. 6. 2018:
Ekonom - účetní
Požadavky:
- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
- 3 roky praxe na pozici ekonom, účetní (zkušenosti z oblasti školství výhodou)
- znalost podvojného účetnictví
- odpovědnost, spolehlivost, pečlivost, ochota sledovat aktuální změny v legislativě a vzdělávat se
- uživatelská znalost MS Office (Word, Excel)
- znalost účetního programu Fenix výhodou
Hlavní oblasti zodpovědnosti:
- tvorba a sledování plnění rozpočtu
- kontrola správnosti účetních dokladů
- sestavování účetních výkazů
- sestavování přiznání k DPH, k dani z příjmu PO, k silniční dani
- sestavování Kontrolního hlášení, obsluha Registru smluv
- sestavování výkazů a statistik dle potřeby zřizovatele
Nabízíme:
- pracovní poměr na plný úvazek
- ohodnocení dle zařazení do platové třídy a délky praxe (10. – 11. platová třída)
- pestrou práci v přátelském kolektivu
- příspěvek na stravování a penzijní připojištění v rámci FKSP
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis do 9. 5. 2018 buď mailem
na adresu: info@geukaplice.cz, nebo poštou na adresu: G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86,
382 41 KAPLICE. Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., ředitel, tel.: 724 290 567

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu, právo nevybrat
žádného uchazeče, právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče.
Odpovědí na tento inzerát souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zněním Zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb. Současně poskytujete souhlas s použitím osobních údajů obsažených v životopise pro
účely interního zpracování a uchování v personální databázi po dobu výběrového řízení na výše uvedené pracovní
místo. Berete na vědomí, že Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, a to výhradně písemnou cestou.
Ředitelství školy: Pohorská 86, Kaplice
Tel.: 380 312 852, 380 312 590
E-mail: info@geukaplice.cz

redsolc@geukaplice.cz

