
        

 

 

 

 

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o.                                     

hledají do týmu nově vznikající sociální služby: CHRÁNĚNÉ 

BYDLENÍ, pro osoby s mentálním znevýhodněním, 

pracovníka/pracovnici na pozici: 

ÚČETNÍ/POKLADNÍ 
Náplň práce:  
- Vedení pokladny, zpracování účetní evidence; evidence došlých faktur, majetku, 
stravy, příspěvků FKSP, 
- správa finančních prostředků klientů (příjem od opatrovníků, výdej klientům 
a pracovníkům), 
- inventarizace, výluky majetku, 
- vedení agendy služebního automobilu, 
- evidence cenin, depozit, 
- evidence a výdej potravin z potravinové banky, 
- administrativní práce s účetní agendou související, archivace účetních dokladů. 
 
Nabízíme: 

 1,0 úvazku na HPP, 

 nástup: 2. 1. 2020, případně dle dohody, doba určitá s možností 

prodloužení, 

 Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim s možností 
pružné pracovní doby, 

 7. pl. tř., NV č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, výše platu od 14.960 Kč (dle 

započitatelné praxe), po zkušební době osobní příplatek, 

 5 týdnů dovolené, 

 možnost výhodného závodního stravování. 

Požadujeme: 

 ÚSO vzdělání (s maturitou) ekonomického směru podmínkou 
 praxe v oboru na obdobné pracovní pozici 
 znalost účetní problematiky 
 dobrá uživatelská znalost práce s PC 
 samostatnost, pracovitost, pečlivost, příjemné vystupování, bezúhonnost 

Uchazeči zašlou:  

Žádost a strukturovaný profesní životopis, včetně přihlášky a souhlasu se zpracováním 
osobních údajů zasílejte do pondělí 30. 9. 2019 elektronicky na e-mailovou adresu: 



        

 

 

 

 

 

hejdova@sskm.cz nebo písemně: Sociální služby města Kroměříže, p. o., STD Hanáček, 
vedoucí Mgr. Romana Hejdová, Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž. Obálku či předmět 
emailu označte: „Výběrové řízení – účetní/pokladní“. 
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Hejdová– tel. 573 509 556. 
Uchazeči, kteří budou splňovat požadavky pro tuto pracovní pozici, budou pozváni 
k přijímacímu řízení. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel. 

 

Písemné přihlášky, včetně případného souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu 1 roku od data 
odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici, budeme zpracovávat v 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecná nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

 

 

 


