Č. j. KÚ-01497/2022-500-01001/1

V Liberci dne 23. 5. 2022

Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Rumjancevova 149/10, 460 65 Liberec 1
nabízí
volné pracovní místo na dobu určitou

„finanční referent ekonomického oddělení“
Místo výkonu práce: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Rumjancevova 149/10, 460 65
Liberec 1 – Kancelář úřadu ředitele katastrálního úřadu
Požadujeme:
 SŠ vzdělání ekonomického směru
 znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 znalost a praxe podvojného účetnictví
 znalost a praxe v ekonomické problematice v organizační složce státu výhodou
 vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, flexibilita
 zájem učit se a vzdělávat se
 dobré komunikační a organizační schopnosti
 občanskou bezúhonnost
Náplň práce:
 Vedení pokladní knihy a provádění pokladních operací. Ověřování náležitostí
předkládaných dokladů.
 Samostatné a komplexní zabezpečení a vedení evidence knih faktur, kontrola a
dodržování lhůt splatnosti. Kontrola náležitosti faktur a zajištění jejich oběhu podle
příslušných podpisů, řídí se oběhem účetních dokladů. Vyplácení cestovného.
 Samostatné a komplexní účtování ucelené části účetní agendy a zabezpečení práce ve
všeobecné účtárně v souladu s platnými předpisy, směrnicemi, nařízeními pro organizační
složky státu a vnitřními předpisy katastrálního úřadu.
 Archivace svěřené agendy a uložení účetních písemností do archivu. Vedení archivní
knihy účetního archivu.
 Plnění dalších úkolů, kterými je pověřen nadřízeným.
Nabízíme:
 odměňování v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání (9. platová třída), osobní příplatek podle
dosahovaných výsledků
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, indispoziční volno, pružná
pracovní doba, FKSP, příspěvek zaměstnavatele na stravování)
 možnost dalšího osobního a profesního růstu
Požadované dokumenty:
 strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně i kopie dalších dokladů
prokazujících požadovanou kvalifikaci
Předpokládaný termín nástupu:
s možností prodloužení

od 11. 7. 2022 nebo dle dohody do 31.12.2022

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Písemné nabídky včetně požadovaných dokumentů zašlete do 10. 6. 2022 v elektronické
podobě na adresu: pavla.maschitova@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu: Katastrální
úřad pro Liberecký kraj, Mgr. Pavla Maschitová, vedoucí personálního oddělení,

Rumjancevova 149/10, 460 65 Liberec, která je zároveň připravena poskytnout Vám
podrobnější informace (telefon: 485 341 418).

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky dne: 13. 6. 2022

