Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Chelčice 1
389 01 Vodňany
www.linhart-chelcice.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici ekonom - účetní neziskové nestátní
organizace (obecně prospěšné společnosti)
Místo výkonu práce: Chelčice 1, delegovaná místa ředitelkou organizace
Předpokládaný termín nástupu: 2. ledna 2017
Na poloviční či celý úvazek dle dohody.
Požadavky:
Vzdělání - minimálně úplné středoškolské s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání
nebo v oboru finančnictví a bankovnictví , nebo vyšší odborné/vysokoškolské vzděláním v oboru
ekonomika a podnikání
Znalost:
❑ vedení účetnictví neziskových organizací a daňové evidence
❑ evidence účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence a výpočet mezd
❑ mzdová a personální agenda, zajišťování odměňování zaměstnanců
❑ vedení pokladny
❑ příprava a kontrola účetních dokladů, kontrola správnosti faktur
❑ příprava podkladů pro účetní uzávěrku
❑ shromažďování vstupních dat
❑ dohled nad finančními toky, kontrola hospodaření
❑ poskytování informací, vypracování daňových přiznání
❑ spolupráce se správcem daně, komunikace s úřady a jinými institucemi
❑ administrativa dotací, příprava rozpočtů, spolupráce s poskytovaeli dotací
❑ dobrá znalost práce s výpočetní technikou, běžnými kancelářskými prostředky a
specializovaným účetním software (PC, účetní program Ekonom, OSWindows, MS Office
(Word,, Excel, PowerPoint), datová úložiště (Cloud), datová schránka, spisová služba, správa
webových stránek, práce s internetem a facebookem)
❑ příprava podkladů pro pro auditní režim NNO
❑ evidence a oceňování majetku, inventarizace
❑ zpracování statistických údajů, výkazů a dat
Další požadavky:
❑ samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
❑ dobré matematické a analytické myšlení
❑ schopnost systematické práce
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zájem v oboru
časová flexibilita
řidičské oprávnění skupiny B
aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat
dobrá znalost českého jazyka, německý jazyk aktivně, anglický jazyk výhodou
organizační schopnosti, komunikativnost, týmová spolupráce,
schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
sociální cítění
loajalita k charitativně zaměřené společnosti
trestní bezúhonnost

Výhodou:
❑ praxe ve zpracování grantových programů
❑ praxe v neziskové a sociální sféře
❑ praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky
Možnost práce pro uchazeče po studiu a pro uchazeče se změněnou pracovní schopností.
Své nabídky, obsahující kontakty, životopis, motivační dopis, kontakty na možné pracovní reference
a čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno žádné trestní řízení ani nebyl pravomocně ani
nepravomocně odsouzen za žádný trestný čin, prosím zasílejte elektronicky do 6. prosince do 17
hodin, ředitelce Mgr. Kláře Kavanové Muškové na email: reditelka@linhart-chelcice.cz
Informace u zaměstnankyně Bc. Lucie Troblové Teringlové na tel.: 607 023 694.
Vybraní uchazeči/ky budou pozváni k osobnímu pohovoru.

............................................
Mgr. Klára Kavanová Mušková,
ředitelka společnosti

V Chelčicích, dne 28. listopadu 2017
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