
Nový domov, příspěvková organizace 

U Bažantnice 1546/15, Nové Město 735 06  Karviná 

 

OZNÁMENÍ  O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 

Druh práce:  účetní  
    

Počet obsazovaných míst:  1 
 

Pracovní doba:  pružná 
 

Pracovní poměr:    od 1.6.2019 (nebo dle dohody) , na dobu určitou 
 
Platové zařazení:   9. platová třída 

platový stupeň a platový tarif podle délky uznané praxe (18970 – 26500 Kč) + možnost přiznání 
osobního příplatku po 3 měsících. 

 

Charakteristika vykonávané práce:  
 
 Sleduje a provádí účetní záznamy o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech 

včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku 

s bankou. 
 Provádí  účetní záznamy  na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových 

účtech. Zpracovává  účetní záznamy a provádí zápisy v účetních knihách. Vede knihy analytických 
účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky. 

 spolupracuje při vedení účetnictví účetní jednotky dle instrukcí vedoucí ekonomického úseku 

 připravuje doklady k archivaci a skartaci 
 vede sklad OOPP, vede evidenci OOPP na kartách zaměstnanců dle Směrnice BOZP- B 

 zastupuje v nepřítomnosti pokladní 

 
Požadavky  a  požadované doklady : 

 
 úplné střední odborné s maturitou a vyšší 

 osobní bezúhonnost  / výpis z rejstříku trestů / 
 zdravotní způsobilost  / vstupní prohlídka /   

 praxe v účetnictví : min. 2 roky 
Požadované doklady předkládá vybraný  uchazeč o místo až před  nástupem do práce. 

 
Přihlášky včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu  

zasílejte na e-mailovou adresu   sekretariat@ndkarvina.cz  do  10.5.2019 
 
Vybraní zájemci, které organizace osloví, budou pozváni k ústnímu 

pohovoru. 
Zároveň Vás informujeme, že zasláním přihlášky a životopisu budeme zpracovávat osobní údaje  v rozsahu - 
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, průběh dosavadního 
zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti, e-mail, telefonní kontakt. Osobní údaje budou výhradně použity k 
účelům výběrového řízení. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
 

V Karviné dne 18.4.2019 
Ing. Eva Cholewová, ředitelka                                                      

mailto:sekretariat@ndkarvina.cz

