
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 
Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice 

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:   samostatný odborný referent 

 
Požadované vzdělání: 

 SŠ nebo VOŠ, VŠ ekonomického směru 

 znalost personalistiky, mezd a účetnictví  příspěvkových  organizací 

 praxe v oblasti personalistiky, mezd a účetnictví výhodou. 

 

Popis činností a požadavky pro výkon funkce: 

 vedení personalistiky a mezd 

 účetnictví,  pokladna,  FKSP 

 spisová služba 

 

Další požadované dovednosti: 

 uživatelská znalost na PC (MS Office, znalost mzdového programu VEMA - výhodou) 

 odpovědnost 

 samostatnost 

 dobré komunikační schopnosti 

 schopnost analyticky a koncepčně myslet 

 časová flexibilita 

 

Nabízíme: 

 perspektivní a zajímavou práci 

 prostor pro profesní rozvoj a vzdělání 

 

Platební podmínky: 

Platová třída 8 – 9.  

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 263/2018 Sb. 

 

Předpokládaný nástup:   srpen 2019 - dle dohody. 

 

Náležitosti přihlášky: 

1. jméno, příjmení a titul uchazeče, 

2. datum a místo narození, 

3. místo trvalého pobytu a případnou doručovací kontaktní adresu, 

4. telefonické a příp. e-mailové spojení, 

5. datum a podpis uchazeče, 

6. strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a vykonaných funkcí, případně o dalších 

odborných znalostech a dovednostech, týkající se požadované odbornosti, 

7. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

8. originál výpisu Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

 

Podání přihlášky do výběrového řízení: 

Přihlášky v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT“, se všemi požadovanými doklady lze podat k rukám 

ředitelky Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1 - a to osobně nebo poštou nejpozději do 30. května 2019. 

 

Další podmínky výběrového řízení: 

Uchazeče může dle vlastního uvážení přiložit k přihlášce relevantní reference s uvedením tel. kontaktu na referující 

osobu, přiložení referencí je výhodou. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky 

odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Dále si vyhlašovatel vyhrazuje právo ověřit 

si, případně vyjasnit údaje deklarované uchazeči v přihlášce a ověřit si poskytnuté reference.  

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dává uchazeč souhlas s využitím 

osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu organizace.  

 

Název a adresa vyhlašovatele: 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice 

IČO  00852970,  DIČ CZ00852970  

tel: 583 401 620,   fax: 583 401 623  

url: www.zsmlynska.cz  e-mail: ekonomka@zsmlynska.cz  
ID datové schránky: 4tmp8wz 

Mgr. Marcela Vlasáková v. r. 

ředitelka školy 

http://www.zsmlynska.cz/
mailto:ekonomka@zsmlynska.cz

