
ÚČETNÍ  
S MOŽNOSTÍ ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU 

KOHO HLEDÁME? 

Do našeho Oddělení ekonomiky organizace hledáme 

novou posilu na pozici „Účetní“, která by se ve spolupráci 

s hlavní účetní postarala o účetnictví naší příspěvkové 

organizace. Hledáme zodpovědného, samostatného a 

férového člověka s proaktivním přístupem, který má 

ideálně 2 roky praxe na obdobné pozici. 

CO VÁS ČEKÁ? 

 znalost podvojného účetnictví 

 běžné účtování došlých faktur – přijaté faktury, zálohové faktury, 

vyúčtování záloh, atd. 

 spolupráce s hlavní účetní a její zástup 

 vedení hotovostní pokladny  

 spolupráce s referentem pro správu majetku 

 reporting 

 

 

 „Hledáme zodpovědného člověka, který 

rozumí číslům.“  

 

CO OČEKÁVÁME OD VÁS? 

 SŠ/VŠ vzdělání (finance, ekonomika)  

 praxe na obdobné pozici minimálně 2 roky (z příspěvkové 

organizace výhodou)  

 znalost programu GINIS výhodou – nikoli však podmínkou 

 velmi dobrá znalost MS Office  

 schopnost pracovat samostatně i v týmu  

 zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost a zejména 

vysokou míru pečlivosti 

INTEGROVANÁ 
DOPRAVA 
STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 

 

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. 

 

 

 



CO VÁM NABÍZÍME? 

 přátelské pracovní prostředí, kanceláře v centru Prahy v těsné 

blízkosti stanice metra B  

 možnost zkráceného úvazku – minimálně 6 hodin/den 

 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? 

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.   

 

Těšíme se na Vás!  

Společně napříč celým krajem. 

  

  

 

 

 

Termín nástupu: 

dle dohody 

 

 

 

 

Dagmar Gavendová 

personalistka 

 

gavendova.dagmar@idsk.cz 

+420 722 959 284 

 


