V souladu s usnesením vlády č. 444/2014

M I N I S TE R S TV O

P RÁ C E A S O CI Á L NÍ CH V Ě C Í

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

odborný referent v oddělení provozní účtárny (kód SM 623 008)
VŘ 40/2018

Požadavky:









státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice;
dosažení věku 18 let;
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou;
znalost zpracování a evidence dokladů;
dobrá znalost PC (MS Office);
trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce);
plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením);
zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou:


ekonomické znalosti;



znalost státní správy.

Hlavní náplň činnosti:


samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví. Sledování a evidence pohybu finančních operací a stavu
finančních prostředků na bankovních účtech, kontrola bankovních zůstatků a hotovosti;



v rámci zástupu zajišťování financování organizace v oblasti zúčtovacího a platebního styku. Sledování stavu
a pohybu na účtech ministerstva u České národní banky;
vedení agendy pohledávek a závazků včetně jejich evidence a upomínání;
v rámci ministerstva zajišťování upozornění ředitelů odborů na splatnost faktur;
vedení knihy došlých faktur a provádění kontroly dodavatelských faktur, odpovědnost za jejich včasnou likvidaci
a předání k proplacení;
vystavování vydaných faktur a vyúčtování.






Nabízíme:
nástup dle dohody;
pracovní poměr na dobu neurčitou;
plný pracovní úvazek;
platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (8. platová třída);
místo výkonu práce Praha;
zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, sick-days, poukázky na stravování, ucelený
systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny);
 systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb.







Požadavky na obsah přihlášky:






motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem;
čestné prohlášení o svéprávnosti;
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
kopie výpisu z trestního rejstříku.

Přihlášku doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 28. května 2018 (včetně) na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru
předložen k nahlédnutí originál.

Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při
vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.

