Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace

Výběrové řízení na pracovní místo vedoucí/ho ekonomického úseku
Domov pro seniory Krnov, příspěvková organizace hledá do svého týmu
manažerskou pozici Vedoucí ekonomického úseku.

pracovníka/ci na

Požadavky:
Odborné:
- VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu, příp. SŠ vzdělání s maturitou
v ekonomickém směru.
- Znalost příslušných právních předpisů a schopnost aplikovat je v praxi příspěvkové
organizace, orientace v právním systému, zejména znalost zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, znalost problematiky DPH a znalost zákoníku práce.
Ostatní:
- Morální a trestní bezúhonnost.
- Praxe v oboru výhodou.
- Znalost účetnictví příspěvkových organizací, mzdového účetnictví, FKSP a sestavování
rozpočtu výhodou.
- Výborné komunikační a organizační dovednosti, empatie.
- Schopnost tvůrčí a týmové práce.
- Praxe ve vedoucí funkci výhodou.
- Spolehlivost, přesnost, odpovědnost a loajalita.
- Uživatelská znalost na PC nutná (MS Office, Internet, Excel, Word).
- Práce s programy Cygnus a eMsoft výhodou.
- Osobní zralost a odolnost vůči zátěži při vysokém pracovním vytížení.
Nabízíme:
- Odměňování platem podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1 - § 5 odst. 1
- 10. platová třída (stupeň dle odpracovaných let v oboru) + příplatky.
- Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.
- 5 týdnů dovolené, jednosměnný provoz, pružná pracovní doba.
- Příspěvek na stravné, penzijní připojištění, rekreaci a jiné.
- Možnost dalšího vzdělávání.
- Perspektivní práce ve stabilizovaném zařízení poskytujícím sociální služby.
Popis pracovního místa:
https://dskrnov.cz/images/files/volna-pracovni-mista/ved_ekon_useku.pdf
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo pobytu
Číslo občanského průkazu nebo číslo průkazu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního
příslušníka
Kontaktní údaje – email + telefon
Datum a podpis zájemce

Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace
K přihlášce musí zájemce připojit:
- Strukturovaný životopis s přehledem praxe a odborných dovednostech týkajících se
nabízené vedoucí pozice + motivační dopis.
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nebo jeho ověřena kopie).
- Úředně ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů – ke stažení na webu organizace www.dskrnov.cz.
Přihlášku zájemce doručí na adresu:
Domov pro seniory Krnov, k rukám p. Hany Havlíkové, ul. Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov
s označenou obálkou „Výběrové řízení – vedoucí ekonomického úseku – NEOTVÍRAT“.
Své podklady zasílejte tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději 22. listopadu 2022 do 12.00
hodin.
Případné bližší informace Vám podá personalistka, tel. 554 684 636 nebo ředitel tel. 554 684 611.
Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči vyzvání k ústnímu pohovoru. Nástup do
funkce od 1. 2. 2023 nebo dle dohody.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

