Generální ředitelství cel
IČ: 71214011
140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7
Pozice:

rozpočtář/ka (PM 9010029)

32538/2022900000405.1

(pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností změny na dobu neurčitou)

Platové
zařazení:

9. platová třída
(dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1)

Útvar a místo
výkonu práce:

Generální ředitelství cel, 01  Ekonomiky a informatiky, 13  Hospodářská
správa, 134.1  Hospodářské správy Brno
Jihomoravský kraj, Brno

Pracovní náplň:

zpracovává a předkládá nadřízenému útvaru návrh rozpočtového limitu, provádí
rozborovou činnost finančního hospodaření v oblasti hospodářské správy
ve stanoveném rozsahu provádí činnosti předběžné řídící kontroly ve smyslu zákona o
finanční kontrole, vystavuje ZPK dle objednávek a požadavků
provádí rozpisy čerpání u přijatých a vydaných faktur a u ostatních plateb
sleduje nákladovost na jednotlivých RPP, vytváří požadované přehledy, týkající se čerpání
rozpočtového limitu

Požadavky:

středoškolské vzdělání s maturitou (nejlépe ekonomického směru)
předchozí praxe a orientace ve výše uvedené problematice výhodou
samostatné standardní uživatelské znalosti v oblasti využívání kancelářských informačních
systémů – MS Office
schopnost pracovat v týmu
samostatnost, pečlivost, spolehlivost
časová flexibilita

Benefity:

po zapracování přiznání osobního příplatku
výkonnostní / cílové odměny
pružná pracovní doba (vyrovnávací období 1 kalendářní měsíc)
5 týdnů dovolené
5 dnů placeného volna
stravenky v hodnotě 70,Kč
(příspěvek zaměstnavatele činí 36,Kč)
osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.)
příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního účtu FKSP)
dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních zařízeních)
Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu využití hradí zaměstnanec
paušální cenu 600,Kč/
měsíc), (více info k tomuto benefitu https://multisport.cz/ )
interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené odborné semináře, školení, …)

Předpokládaný
nástup:

1.9.2022

Termín pro
podání žádosti:

8.7.2022
Elektronickou žádost vyplňte zde.

Pracovní poměr je upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč zasláním
žádosti o přijetí stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se
uchází, znamenaly střet zájmů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto přijímací řízení kdykoliv v jeho průběhu.

