Dům dětí a mládeže ALFA, Pardubice-Polabiny, Družby 334
Družby 334, 530 09 Pardubice
IČ: 481 612 33, bankovní spojení: 2722197/0300
tel.: 469 811 767, www.ddmalfa.cz, e-mail: ddmalfa@ddmalfa.cz

Dům dětí a mládeže ALFA, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní pozici ekonom – rozpočtář
Charakteristika vykonávané činnosti
 ekonomické plánování organizace
 zpracování krátkodobých a dlouhodobých rozpočtů
 dohled nad finančními toky a náklady společnosti
 tvorba ekonomických smluv, směrnic, pronájmů a výpůjček
 zpracování dotačních žádostí a programů
 vedení a koordinace ekonomického oddělení
 inventarizace, příprava odpisových plánů.
Kvalifikační předpoklady a požadavky
 minimálně úplné SŠ vzdělání ekonomického zaměření
 samostatnost, důslednost, pečlivost
 komunikativnost pro spolupráci s úřady
 znalost práce na PC a MS Office
 ochota učit se novým věcem
 znalost podvojného účetnictví a DPH výhodou
 trestní bezúhonnost.
Nabízíme
 zázemí v příspěvkové organizaci
 zajímavou práci v dynamickém prostředí
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování
 mobilní telefon a notebook
 zařazení do stupnice platových tarifů dle vzdělání a délky praxe
 příplatek za vedení oddělení.
Místo výkonu práce
 Pardubice.
Předpokládaný nástup do zaměstnání
 dohodou po ukončení výběrového řízení.
Rozsah vykonávané práce
 40 hod./týden.
Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je
 státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt
 dosáhla věku 18 let
 způsobilá k právním úkonům
 bezúhonná.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti
 jméno, příjmení, popř. titul
 datum a místo narození
 místo trvalého pobytu
 adresu pro doručování.
K přihlášce přiložte
 strukturovaný životopis
 motivační dopis
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů
osvědčujících znalosti a dovednosti
 originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).
K přihlášce se dále připojí tyto nepovinné údaje
 telefonický a e-mailový kontakt.
Nedoložení nepovinných údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na konečné
rozhodnutí o případném uzavření pracovněprávního vztahu.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek
Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte nejpozději do 17. 12. 2018 osobně
do DDM ALFA – hlavní pracoviště ALFA, Družby 334, Pardubice – Polabiny III. (do 15.00
hod.), nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:
DDM ALFA, Družby 334, 530 09 Pardubice.
Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení.
Obálku je nutné označit nápisem: „Výběrové řízení – Ekonom - rozpočtář (NEOTVÍRAT)“.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů. Předpokládaný
termín pohovoru je stanoven na 9. 1. 2019.
Informace o zpracování osobních údajů
Poskytnuté osobní údaje bude správce Mgr. Miloš Adamů, MBA, Družby 334, 530 09
Pardubice, IČ 481 612 33, zpracovávat v souladu s „Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů“ (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení a pro uzavření
pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.
Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace
mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče
o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí
osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise
a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k
naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny
po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu. Vyhlašovatel má právo
výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

