
                                                                                                      
 
 
 

Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Finanční účetní 

 

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice 

Nástup: 1. 4. 2020 nebo dle dohody 

Požadavky 

- Středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitou 

- dobré komunikační dovednosti 

- administrativní zdatnost 

- flexibilita 

- ochota učit se novým věcem 

- samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy na akcích pořádaných 

zaměstnavatelem 

Náplň práce 

- Komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace, 

- Účtování skladů, majetku, pokladen, banky, mezd, zpracovávání karetních transakcí, 

zpracovávání došlých faktur, fakturace, 

- Rozúčtování energií nájemcům, vystavování fakturace dle smluv a potřeb organizace,  

- koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o 

výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně přípravy podkladů účetní závěrky a 

vedení účetních knih.  

- Zajišťování oběhu účetních dokladů v souladu se zákonem o finanční kontrole, vedení, 

kontrola a evidence účetních písemností a záznamů organizace a jejich zakládání a 

archivace. 

- Samostatné zajišťování agendy daní, výpočet DPH, DPPO, DN, DS a zajišťování daňového 

řízení se správcem daně. 

- Kontrola souladu dokladů s rozpočtem organizace. Rozúčtování nákladů na jednotlivá 

rozpočtová střediska a zakázky. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu dle 

středisek a zakázek. 

- Provádění inventarizace majetku, 

Nabízíme 

- zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti 

- 25 dní dovolené 
- ohodnocení v platové třídě 9 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 

Přihláška musí obsahovat 
- kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail) 
- strukturovaný životopis  
- motivační dopis 

 
Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 28. 2. 2020 na 
email kosova@lidice-memorial.cz 
 
Předběžný termín pohovorů s vybranými kandidáty bude v první polovině března 2020. 
Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení. 



                                                                                                      
 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů. 

 
Odesláním životopisu udělujete Památníku Lidice souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání 
Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce 
jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 


