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OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE 

Ú Č E T N Í 

Předpoklady a požadavky:    

Státní občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost. 

 
Nabízíme 

 Platové podmínky -  zařazení do 10. platové třídy, dle NV č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Smlouva na dobu neurčitou.  

 25 dní dovolené. 

 3 sick days. 

 Zaměstnanecké benefity (stravenky, vstupenky na kulturní a společenské akce apod.). 
 
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2020 

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, kontaktní údaje – 
telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče a následující přílohy: 

 Strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech. 

 Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. 

Přihlášku zašlete nejpozději do 31. 1. 2020 na níže uvedenou adresu a kontaktní osobu. Vybraní uchazeči budou o 
přesném čase pohovoru informování předem telefonicky. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 
Kontakt: 

Ing. Petr Dlouhý, ředitel MMG Břeclav 
e-mail: petr.dlouhy@muzeumbv.cz,  
Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace, sídl. Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav 

Dosažené vzdělání Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. 

Charakteristika vykonávané 
činnosti 

Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například 
majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtování daní a 
dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti 
podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních 
záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně 
kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku 
s bankou.     

Praxe 
Praxe v oblasti účetnictví, znalost účtování a evidence majetku příspěvkové organizace 
výhodou.                                                                                                                            

Všeobecné požadavky 
Znalost zákona o finanční kontrole a dalších právních předpisů, zákon o účetnictví, 
dobrá znalost práce na PC. 

Dovednosti Pečlivost a smysl pro zodpovědnost, iniciativa a samostatnost. 
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