Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Krajské sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje
Na Struze 30, 541 01 Trutnov
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
se sídlem Na Struze 30, 541 01 Trutnov
zastoupené starostou Jiřím Orsákem

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
PRACOVNÍ POZICE: účetní a administrativní pracovník/pracovnice
NÁSTUP: možný od 1. 4. 2020
PLAT: nástupní 21.000,- Kč, po zapracování 23.900,- Kč
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
- vzdělání střední s maturitou ekonomického směru – nejlépe absolvent/ka obchodní akademie
(možné i VOŠ nebo VŠ)
- dobrá znalost podvojného účetnictví a mzdového účetnictví, základní znalost daňových zákonů
- dobrá znalost programu Microsoft Word (tvorba diplomů, plakátů, korespondence) a Microsoft
Excel (tvorba tabulek s použitím základních matematických funkcí)
- dobrá znalost obchodní korespondence (zápisy, dopisy, směrnice), ovládání psaní na klávesnici
- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a řidičský průkaz skupiny B
VÝHODOU:
- členství ve Sdružení hasičů ČMS, znalost organizace SH ČMS a soutěží v požárním sportu a ve
hře Plamen a dorost
- zkušenosti s administrací projektů (zpracování žádosti, monitorovací zprávy, sestavení
vyúčtování)
NÁPLŇ PRÁCE:
- samostatné vedení podvojného účetnictví, sestavení účetní uzávěrky včetně inventarizace
neziskové organizace (a neplátce DPH), mzdového účetnictví, vedení pokladny, bezhotovostní
převody
- administrativní práce – např. tvorba vyznamenání, diplomů, pozvánek, plakátů, rozpočtů,
zápisů z porad, formálních dopisů, práce s programem evidence členů SH ČMS, administrace
projektů, správa jednoduchých webových stránek
- jednání s potřebnými institucemi (ZP, FU, OSSZ apod.)
- organizace soutěží a akcí KSH (i víkendových), spolupráce se SH ČMS, OSH a SDH v rámci kraje
Stručný životopis s motivačním dopisem a kopií maturitního vysvědčení zašlete prosím elektronicky
na email: ksh.khkr@seznam.cz nebo poštou na adresu: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje, Na Struze 30, 541 01 Trutnov do 31. ledna 2020.
Kontakt pro Vaše dotazy: 702 049 333

Bank. spojení:

207139958 /0300

telefon: 702 049 333, 724 821 889

IČO: 71175083

e-mail: ksh.khkr@seznam.cz

www.kshradeckr.cz

