EKONOM PŘISPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

KOHO HLEDÁME?

INTEGROVANÁ
DOPRAVA
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE

Do našeho Oddělení ekonomiky organizace hledáme novou kolegyni /
nového kolegu na pozici „Ekonom příspěvkové organizace“. Hledáme
zodpovědného, samostatného a pečlivého člověka s výbornou znalostí
účetnictví, který má ideálně 5 let praxe na obdobné pozici.

CO VÁŠ ČEKÁ?
Naším cílem je ve spolupráci s
organizací ROPID, městy,
obcemi a dopravci vytvořit
společný integrovaný systém
pro Středočeský kraj a Prahu,
ve kterém budou moci
cestující jezdit na jednu
jízdenku různými druhy
dopravy po území obou krajů.

 komplexní koordinace a zajištění správy rozsáhlých a různorodých
majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání,
pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozic
 spolupráce se sestavováním rozpočtu organizace, následná kontrola
čerpání v průběhu roku a realizace příjmových a výdajových stránek
rozpočtu za svěřenou oblast


vedení výkaznictví za příspěvkovou organizaci



spolupráce s hlavní účetní

 příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu,
evidence čerpání VZMR


příprava podkladů pro uzavírání smluv



reporting

„Hledáme zodpovědného člověka, který
rozumí číslům.“
CO OČEKÁVÁME OD VÁS?


SŠ/VŠ vzdělání (finance, bankovnictví, ekonomika)

 praxe na obdobné pozici minimálně 5 let (z příspěvkové organizace
výhodou)
 znalost programu GINIS výhodou, chuť si tento program osvojit
nutností


velmi dobrá znalost MS Office



schopnost pracovat samostatně i v týmu

 zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost a zejména vysokou
míru pečlivosti

CO VÁM NABÍZÍME?
 přátelské pracovní prostředí, kanceláře v centru Prahy v těsné
blízkosti stanice metra B


možnost kariérního růstu



5 týdnů dovolené



5 dnů sick day

 benefity – stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, služební
telefon a notebook, jazykové kurzy na pracovišti


pružná pracovní doba s pevným základem od 9 do 15 hodin

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Termín nástupu:
květen / červen 2022

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis
s fotografií a motivačním dopisem na emailovou adresu
gavendova.dagmar@idsk.cz.
Do předmětu emailu uveďte název pozice. Vyhrazujeme si právo
odpovědět vhodným uchazečům.

Dagmar Gavendová
personalistka
gavendova.dagmar@idsk.cz
+420 722 959 284

Těšíme se na Vás!
Společně napříč celým krajem.

