Mateřská škola Jílové.okres Děčín.příspěvková oreanizace se sídlem
Průběžná299.40701 J íl ové
tČo:lztuotq
oznámení o whlášení vÝběrového řízení
Sb', o účetnicwí,
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991
příspěvkové organizace
s vyhláškou č.4La|zoogSb., pro vybrané účetníjednotky,

Vúběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Účetní

Místo výkonu práce: MŠJílové,Průběžná299
rozpočtu

příspěvkové organizace, sestavování
Druh výkonu práce: Zpracovávání veškerého účetnictví
statistických hlášeníav'ýkazů, uýkon
školy, inventarizace majetku školy, mzdová účetní,zpracovávání
části personální agendy

.

doba
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, 3 měsíčnízkušební
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody , nejpozději k 1.4.2018
a vyhlášky:
Předpoktady pro vznik pracovního poměru dle výše citovaného zákona

-

Znalost účetnicwí
Bezúhonnost

Výhodou: - praxe a znalost účetnictvípříspěvkových organizací

Přihláška uchazeče musí obsahovat

'
-

$o

náležitosti:

Jméno, příjmeníatitul uchazeče
Datum a místo narozeníuchazeče
Státní příslušnost uchazeče
Místo trvalého pobytu uchazeče
Datum a podpis uchazeče
kontakt.
Do přihlášky uveďte prosím téŽ vašíe-mailovou adresu a telefonický

K přihtášce doložíuchazeč tyto doklady:

-

znalostech a
Životopis s uvedením údajůo dosavadních zaměstnáních a odborných
dovednostech týkajícíchse účetnicwí
Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší3 měsíců

-ověřenákopiedokladuonejvyššímdosaženémvzdělání

Platové podmínky:

_
-

se řídínařízením vlády č' s5/,l2oo5 sb., o platorných poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve zněnípozdějšíchpředpisů a dalšímisouvisejícími předpisy
Pracovní pozice je zařazena do 9. platové třídy

Lhůta pro podání přihlášky je do 2.3.2018

Dalšíinformace: ředitelka školy Helena Říhová
T el; 77

5 867 078, e-mail : redite
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Místo a způsob podání přih!ášky:
_
Přihlášku s poŽadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením: ,, VÝBĚROVÉ Řízrxí
ÚčernÍ' a,,NEoTVíRAT":

-

osobně do kanceláře ředitelky školy, Mateřská škola Jílové,okres Děčín
příspěvková organízace se sídlem Průběžná 2gg,4o7 01 Jílovénejpozději do 2.3.2018 do 12
hodin

anebo

-

poštou na adresu: Mateřská škola Jílové,okres Děčín,příspěvková organizace, se sídlem
Průběžná zgg,4o7 01Jílové,k rukám ředitelky školy a to tak, aby byla doručena do MtŠdo
2.3.2018.

Místo, datum

a čas konání ústního pohworu (

iednání }:

Místo: budova Mateřské školy Jílové,Průběžná299, kancelář ředitelky škqly
zaslaných
Datum a čas: 9.3.20L8 od 8..00 hodin ( čas bude všem uchazečům, kteří budou na základě
předem)
dny
min.
3
e_mailem
zasláno
přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do uýběrového řízení

jeho
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto uýběrové řízeníkdykoli v
průběhu nebo newbrat žádnéhouchazeče.

Jílové7.2.7ot8
Vyvěšeno dne:8.2.2018
Sejmuto dne:

Říhová Helena, ředitelka
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PruběŽná 299' 407 01 Jílové
lČo: 7.z7+q01+, Tcl.:778 40] 503,775 86'7 O78
'

