RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel řízení na odborného zaměstnance:
vyhlašuje výběrové

Odbor ekonomicko – provozních činností, pozice rozpočtář 10.PT, Praha 1
(nejedná se o státní službu)
Stručná charakteristika vykonávaných činností:
- vedení pokladních knih;
- účtování příjmových a výdajových pokladních dokladů;
- hotovostní operace na účtech vedených u ČNB;
- vedení Evidence příkazových pokutových bloků;
- komunikace s Celním úřadem – objednávky příkazových pokutových bloků;
- příprava podkladů pro roční zúčtování pokutových bloků;
- objednávání a vydávání stravenek zaměstnancům Hygienické stanice hlavního města Prahy;
- vedení Evidence objednávek státního zdravotního dozoru;
- komunikace se zaměstnanci Zdravotního ústavu v rámci kontroly objednávek státního zdravotního
dozoru;
- účtování faktur přijatých od Zdravotního ústavu;
- vyúčtování služebních cest;
- příprava podkladů pro čtvrtletní účetní závěrky;
- podílení se na ročních inventarizacích – fyzických i dokladových.
Požadujeme:

-

ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nejlépe
ekonomického zaměření;
uživatelskou znalost práce na PC, především MS EXCEL a MS WORD;

-

dobré komunikační schopnosti;
pečlivost, spolehlivost, flexibilitu;
čistý Trestní rejstřík.

-

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou;
- platové zařazení v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě;
- po zapracování osobní příplatek;
- 5 týdnů dovolené, 5 sick days;
- příspěvek na stravování;
- příspěvek na penzijní připojištění;
- podpora vzdělávání.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 / dohodou
Místo výkonu práce: Praha 1
Bližší informace o této pozici Vám poskytne Ing. Jarmila Valešová, odbor ekonomicko-provozních činností,
tel. č.: 296 336 725. Své životopisy zasílejte na emailovou adresu: per@hygpraha.cz
_____________________________________________________________________________________________________

Zasláním Vašeho životopisu do výběrového řízení na Hygienické stanici hl. města Prahy dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních
dat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jejich uchování v personální databázi této společnosti za
účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas platí po dobu 1 roku od odeslání přihlášky do výběrového řízení.

