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Oznámení o výběrovém řízení
Knihovna města Mladá Boleslav hledá zaměstnance na pozici mzdové účetní na dobu určitou s možností
prodloužení.
Místo výkonu práce: Mladá Boleslav
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2022 nebo dle domluvy
Popis pracovní činnosti:
-výplaty a náhrady platů, sociální a zdravotní pojištění, výkazy a statistiky, daně ze záv. činnosti
-vyúčtování daně ze závislé činnosti za zaměstnance za daný rok
ELDP zaměstnanců
personalistika a zápočtové listy
zaúčtování dokladů, převody mezi účty
sklad materiálu
evidence a odpis majetku
podklady pro inventarizaci majetku
-vedení pokladní agendy
-přepojování telefonních hovorů
Požadavky:
- úplné SŠ vzdělání v ekonomickém oboru
- ovládání PC (word, excel, outlook)
- znalost mzdového programu Flux a účetního programu Fenix
- vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
- znalost zákoníku práce
- znalost daňové problematiky
- mzdové doklady, jejich zpracování a evidence
- personalistika, platy, platové předpisy, formy odměňování
- odvody zdravotního a sociálního pojištění
- aktivní přístup a pružnost
- schopnost a ochota učit se nové věci
- spolehlivost a pečlivost
- komunikativnost, schopnost práce v týmu
- trestní bezúhonnost (nutno doložit čestným prohlášením a při nástupu výpisem z Rejstříku trestů)
- praxe v příspěvkové organizaci min. 3 roky
Nabízíme:
- platové zařazení dle NV 564//2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zajímavá práce v příjemném prostředí
- příspěvek na stravování formou stravovacího paušálu
- 5 týdnů dovolené
- pružná pracovní doba
- podpora dalšího vzdělávání
Lhůta pro podání přihlášky: 21. 6. 2022
Forma přihlášky – přihláška bude obsahovat tyto náležitosti:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o trestné bezúhonnosti
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Způsob a místo doručení přihlášky:
Osobně nebo poštou do 21. 6. 2022 ředitelce KMMB na adresu:
Knihovna města Mladá Boleslav
Věra Kovaříková
Václava Klementa 1229
293 01 Mladá Boleslav
Zasláním přihlášky do výběrového řízení na výše uvedenou pozici do Knihovny města Mladá Boleslav, dáváte
souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Způsob výběru uchazeče: z přihlášek doručených do 21. 6. 2022 vybere výběrová komise uchazeče, kteří budou
pozváni k osobnímu pohovoru.
Knihovna města Mladá Boleslav si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
V Mladé Boleslavi 15. 6. 2022
Věra Kovaříková, ředitelka KMMB
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