Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75080559, DIČ:CZ75080559

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace (dále jen SVČ)
vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2018 na obsazení pracovního místa na pozici

Bližší informace:
• místo výkonu práce:
• pracovní poměr:
• výše úvazku:
• platové zařazení:
• předpokládaný nástup:

Předpoklady a požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.

„ÚČETNÍ“

Ostrava
doba určitá
částečný (předpoklad: v rozsahu 0,5 - tj. 20 hodin týdně)
8 - 9. platová třída (dle odpovídající náplně práce)
1. 2. 2018 nebo dle dohody v období únor – březen 2018

státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
komunikace v českém jazyce,
vzdělání ekonomického zaměření
velmi dobrá znalost práce na PC (minimálně Word, Excel, Internet, Outlook),
osobní předpoklady pro výkon práce účetní: vysoká spolehlivost a zodpovědnost, příjemné a profesionální
vystupování, nekonfliktní komunikace s lidmi, loajalita, pracovitost.

Vítáme, nejsou ovšem podmínkou:
•
•
•

zkušenosti a praxe v oboru (popište podrobně v životopise), praxe účetní ve školství
znalost cizího jazyka (angličtina)
doložení pracovního posudku z dřívějšího zaměstnání, potvrzení o praxi, reference

Náplň práce:
•
•
•
•

součinnost s účetní/rozpočtářem a s pokladní SVČ, dále s pedagogy při sestavování kalkulací akcí a
táborů
účtování finančních prostředků a dotací projektů hlavní činnosti SVČ,
správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví, zajišťování objednávek, související administrativa,
provádění platebního styku s bankou, zajišťování inventarizace, popř. další.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemci mohou zaslat svou přihlášku do výběrového řízení nejpozději do 22. 1. 2018.

Způsob doručení: poštou nebo osobně do sídla organizace. Všechny dokumenty je nutno dodat v českém jazyce.
Přihlášku v tištěné podobě, v zalepené obálce zašlete/doručte na adresu:
Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Obálku viditelně označte:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.1/2018 – ÚČETNÍ, NEOTVÍRAT- K RUKÁM ŘEDITELKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt pro případné dotazy:
Mgr. Milada Božeková, ředitelka, tel. +420 775 598 662, e- mail: mbozekova@svcoo.cz
Kompletní informace k výběrovému řízení včetně potřebného tiskopisu přihlášky jsou vyvěšeny ve
webových stránkách www.svcoo.cz .
Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů.
V Ostravě 8. 1. 2018, Mgr. Milada Božeková, ředitelka
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE:
Přihláška musí obsahovat:
• řádně vyplněný dokument „Přihláška do výběrového řízení“, včetně podpisu zájemce o pracovní místo
• profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, případně praxích
• výpis z evidence Rejstříku trestu (stáří max. 3 měsíců, originál nebo úředně ověřenou kopii)
• ověřenou kopii o dosaženém vzdělání (u studentů potvrzení o studiu s údajem, kdy bylo studium zahájeno,
a který ročník student nyní studuje)
• u cizinců s trvalým pobytem v ČR doklad prokazující znalost českého jazyka
V případě vyššího zájmu (tj. nad 15 uchazečů) si organizace vyhrazuje právo provést prvotní výběr
uchazečů pro osobní pohovor na základě dokumentace dodané s přihláškou, proto doporučujeme doložit
pečlivě zpracovaný životopis a kopie všech dokladů o vzdělání, popř. licencí či osvědčení absolvovaných
školení atd.

Přihlášení zájemci s neúplně nebo pozdě doručenými přihláškami nebudou ve výběrovém řízení
hodnoceni.

Předpokládaný termín osobních pohovorů je 24. – 26. 1. 2018. (Pozn. Jedná se o předběžný termín, který ještě
může být změněn, zájemci o místo budou pozváni. V případě neomluvené absence na pohovoru je uchazeč
z výběrového řízení vyřazen.). U cizinců s trvalým pobytem v ČR bude na pohovoru ověřena znalost komunikace
v českém jazyce.
V Ostravě 8. 1. 2018
Mgr. Milada Božeková, ředitelka
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