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OBEC LANOV
Prostřední Lánov č.p. 200, Psc 543
499 432 051 - pozemky,
499 432 211 -

stavby

starosta

4,1,

e-mail: obec@lanov.cz

499 432 234 - účetnictví,evidence obyvatel
íaxlle|.: 499 432 220

Obec Lánov vyhlašuje veřejnou výzvu
na obsazení pozice

účnrNíoBcE
Popis pracovní pozice:

-

vedení Úěetnictví obce vě. inventaizaci, výkaznictví, daňové záležitosti, fakturace, mzdy
nawhování a zpracovitri rozpočtových změn
přihlášky a odhlášky, přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
kompletní fakturace v organizaci
žpracováni podrárrí v daňových věcech

Místo výkonu práce: Lánov
Pracovní úvazek: plný
Termín nástupu: ihned
Platová třída: 8 - 9. platová třída (18.300 Kč - 28,920 Kě podle započitatelné praxe)

lředpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle
USC v platném znění:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan Českérepubliky nebo cizi sttítníoběan
český jazyk
c) způsobilost k práwím úkonům
d) bezúhonnost
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§ 4

zákona é.31212002 Sb., o úřednících

trvalým pobytem v Českérepublice, který ovládá

Kvalifi kačnípředpoklady:
- ss nebo vos s maturitou ekonomického směru

-

znalost vedení účetnictvíÚsc
znalosízékonůč. 563/1991 Sb., 586/1992 Sb.,250/2000 Sb,, 320/2001 Sb.,235i2004 Sb.,
vyhlášky 270120l 0 Sb.
velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC

Výhodou je:

-

znalost zákona o obcích, o krajích, o úřednících
schopnost koncepčníhomyšlení
ochota se dále vzdělávat
dobré komunikační schopnosti a profesionální vystupování
samostatnost, důslednost, odpovědnost, časová fl exibilita
znalost prostředí státní správy a samosprávy

Bankor.ní spojení: Česká spořitelna a.s. Vrchlabí 1303714339/0800
CSOB a.s. Vrchlabí l33666148/0300

Ičo 00278041, DIč CZ0o278041

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče/uchazeěky

-

datum a místo naroz9ní
státni příslušnost

místo trvalého pobytu

čísloOP

kontaktní údaje (mobilní telefon, e-mail)
ilatum a podpis uchazeče/uchazečky

K přihlášce dále připojte:

-

strukturovanýživotopis
ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaženémvzdéléni
vlipis z evidence Rejsřiku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
prohlášení uchazečeluchazeěky k GDPR v tomto znění: ,,Poslcytnutím svých osobních údajů
v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávóm souhlas kjejich zpracoyóní a
uchování."

Písemnépřihlášky s požadovanými doklady zašlete nejdříve od 24. 2.2020 a nejdéle do 9. 3. 2020
do 12:00 hodin na adresu:
Obec Lánov
k rukám starostky
Prosřední Lánov 200
543 4| Lénov
Obálku označte slorry ,,Neotvírat - veřejná výzva - účetníobce".
Písemné přihlášky můžetepředat téžosobně na podatelnu OÚ Lánov.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůžebýt zahrnuta mezi přih|ášky ostatních uchazečů/uchazeček
Bližšíinformace Vám podá starostka: Eliška Rojtová (starosta@lanov.cz,603

1,I2 76I).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veiejnou vlinu kdykoliv v jejím pruběhu.

Bankorrrí spojení: Česká spořitelna a,s. Vrchlabí 1303714339l08O0

Čsos a.s. Vrchlabí

133666148/0300

Ičo 00278041, DIč CZ0O278041

