Domov důchodců Jablonecké Paseky
příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj

Výběrové řízení na pozici mzdová účetní
Nástup možný ihned.
Práce na plný úvazek, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou,, pružná
pracovní doba, místo výkonu práce Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o., Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02
Jablonec nad Nisou 2.
Popis pracovní činnosti:
Zpracovává komplexní mzdovou agendu, provádí metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu a
dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na
sociální a zdravotní pojištění, kontrola náhrad mezd při pracovní neschopnosti, roční zúčtování daně ze závislé
činnosti, zajišťuje administrativu související s pracovními úrazy, připravuje podklady pro statistické rozbory mezd
organizace, připravuje podklady pro bezhotovostní platby týkající se mezd, zadává do programu veškeré údaje o
zaměstnancích pro personální a mzdovou agendu.
Požadujeme:
- min. vzdělání střední s maturitní zkouškou ekonomického směru podmínkou
zkušenosti s vedením mzdového účetnictví,
práce na PC (MS Office, účetní software VEMA výhodou)
samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilta
orientace v platných právních předpisech, zejména pak v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce;
uvítáme též základní přehled o zákonech č. 435/2004 Sb., a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nabízíme:
platové ohodnocení zařazené do 9. třídy dle dosaženého vzdělání a zápočtu odborné praxe, osobní
ohodnocení po zkušební době
5 týdnů dovolené
závodní stravování
příspěvek na penzijní připojištění

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými dokumenty doručit v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení – mzdová účetní“ na adresu Domov důchodců Jablonecké Paseky,p.o.,
Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou.
Obsah přihlášky:
životopis s uvedením kontaktních údajů, předchozí praxe, odborných znalostí a dovedností
kopie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
kopie výpisu z trestního rejstříku (ne starší než 1 měsíc)
souhlas se zpracováním osobních údajů
__________________________________________________________________________
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o., IČ
71220011, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem
výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pozici. Vaše osobní údaje budeme
zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší
organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození,
bydliště, e-mailová adresa, telefon, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze
po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme
jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy
Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat
opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší organizace námitku
ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.

