Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Trutnov
Na Struze 30, 541 01 Trutnov

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA – OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TRUTNOV
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

účetní a administrativní pracovník/pracovnice
PRACOVNÍ POMĚR:
na dobu určitou (3 měsíční zkušební doba) s možností prodloužení (po
domluvě možnost výkonu práce i na zkrácený úvazek)
NÁSTUPNÍ MZDA:
16 000,- Kč - po zapracování možnost zvýšení
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
- úplné střední vzdělání s maturitou ekonomického směru,
- znalost základů podvojného účetnictví (zpracování a pořízení prvotních dokladů v software
„POHODA“ – neziskový sektor),
- pokročilá znalost programu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
- znalost v oblasti obchodní korespondence (zápisy, dopisy, směrnice),
- řidičský průkaz sk. B,
- bezúhonnost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost,
- v případě nutnosti výkon práce i o víkendu (účast na akcích pořádaných sdružením).
VÝHODOU:
- znalost organizace SH ČMS,
- zkušenosti s administrací projektů/dotací (zpracování žádosti, monitorovací zprávy, sestavení
vyúčtování).
NÁPLŇ PRÁCE:
- zpracování prvotních dokladů a podkladů pro vedení podvojného účetnictví – nezisková
organizace (příprava podkladů pro účetní závěrku, inventarizaci vedení pokladny, bankovní
operace, vyúčtování dotací a grantů atd.),
- administrativní práce (např. tvorba vyznamenání, diplomů, pozvánek, plakátů, rozpočtů, zápisů
z porad, formálních dopisů, práce s programem evidence členů SH ČMS, administrace
projektů, správa jednoduchých webových stránek,
- jednání s příslušnými úřady/ institucemi (ZP, FU, OSSZ apod.),
- organizace soutěží a akcí OSH, spolupráce s jednotlivými SDH v rámci okresu,
- spolupráce s Krajským sdružení m hasičů Královéhradeckého kraje a Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
NABÍZÍME:
- služební telefon,
- zajímavou, byť někdy časově náročnější práci,
- práce vhodná i pro absolventy.

Bank. spojení: 214030969/0300
telefon:

IČO: 64203239
e-mail: oshtu@seznam.cz

www.oshtu.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Trutnov
Na Struze 30, 541 01 Trutnov

Stručný životopis s motivačním dopisem zašlete prosím elektronicky na email:
oshtu@seznam.cz nebo poštou na adresu: SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Trutnov, Na
Struze 30, 541 01 Trutnov.
Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2021 ve 12 hod. Do předmětu nebo na obálku uveďte
„ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ “.
Kontakt pro Vaše dotazy:
e-mail: oshtu@seznam.cz
Anna Volšičková – tel. 702 049 333

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
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