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OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA
Osová Bítýška č.p. 3
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
POKLADNÍ
Náplň práce:
zajištění výběru místního poplatku za PDO, místního poplatku ze psů, nájemného, stočného
zajištění provozu příjmové a výdajové pokladny, výplaty mezd
zajištění vedení evidence plateb, neplatičů, nedoplatků, vymáhání pohledávek, evidence
pokladních bloků
zajištění evidence a uzavírání smluv o odvádění odpadních vod
vedení evidence a uzavírání smluv o nájmu bytu, nebytových prostor
vedení evidence nákladů na nájemních bytech a rozúčtování služeb
zabezpečení agendy dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (smlouvy o nájmu hrobového
místa, evidence)
zabezpečení agendy stanovené zákonem č. 21/2006 o ověřování shody opisů nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů – zkoušky zajistí
zaměstnavatel
zajištění vedení evidence obsazení sportovní haly (smlouvy, výběr poplatků, vedení obsazenosti)
zajištění odeslání korespondence úřadu prostřednictví České pošty
hlášení v místním rozhlasu
Požadujeme:
středoškolské vzdělání s maturitou, nejlépe ekonomického zaměření
znalost práce na počítači
komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost jednat s lidmi
Nabízíme:
práci na úvazek 0,7
platová třída 7
nástup k 1.11.2018 je podmínkou, pracovní poměr na dobu neurčitou, s tříměsíční zkušební lhůtou
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefonické spojení, datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit:
životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, zejména odborných znalostech
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky v písemné podobě zasílejte na adresu:
Obec Osová Bítýška, 594 53 Osová Bítýška č.p. 3 do 8.10.2018 do 12.00 hodin
nebo je možné přihlášku podat osobně na podatelně úřadu v úředních hodinách

V Osové Bítýšce dne 10.09.2018

Josef Mach, starosta

