
Lektor a metodik vzdělávacích programů pro obce, praktická účetní 

Bc. Jitka Pohnerová, IČ 66303095, Žďár nad Metují 

hledá kolegyni/ kolegu na pozici ÚČETNÍ / ASISTENT LEKTORA 

K sobě do týmu hledám jediného a klíčového zaměstnance, pravou ruku a nepostradatelnou oporu v odborné účetní a 

lektorské práci se zájmem o obor a chutí aktivně se podílet na chodu rodinné firmy. 

Místo výkonu práce: účetní kancelář Žďár nad Metují č.p. 13 

Úvazek:    zkrácený 0,80  (s možností rozšíření na plný pracovní úvazek) 

Ohodnocení:   31.000 Kč  (při plném úvazku) 

Pracovní poměr:  na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou 
nástup v průběhu roku 2020 (po dohodě)   

Náplň práce:   ÚČETNÍ / ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / ASISTENT LEKTORA 

1/ Samostatné účetní práce (účetní) 
- Mzdové účetnictví – 30 zaměstnanců 

- Účetnictví – 2 menší organizace (včetně fakturace, párování plateb a další) 

2/ Administrativní a organizační práce (administrativní pracovník) 
- Organizace seminářů (příprava termínů, míst konání, zajištění seminářů v den konání, 

registrace účastníků, makreting) 

- Administrativní práce v kanceláři  

- Zajištění chodu kanceláře, nákup kancelářských potřeb, evidence a správa kancelářského 

majetku, úklid kanceláře 

3/ Asistent lektora v oblasti účetnictví a rozpočtového hospodaření ÚSC a PO 
- Správa webu lektora (zveřejňování seminářů a metodických materiálů) 

- Příprava podkladů pro odborné texty lektora, Formátování textů, Archivace textů včetně 

vedení věcného rejstříku a další 

Požadujeme: 

- Řidičský průkaz sk. B a ochotu cestovat (cca 10 jednodenních seminářů /rok, 2x dvoudenní) 

- Schopnost samostatně vést účetnictví, samostatně a aktivně řešit úkoly v administrativě 

- Min. ukončené SŠ Vzdělání ekonomického směru nebo min. SŠ v jiném oboru s praxí ve vedení účetnictví 

- Ochotu vzdělávat se v oboru, vyhledávat odborné informace 

- Znalost práce na PC (MS Office – pokročilý uživatel) 

- Loajalitu, pečlivost, spolehlivost a proaktivitu, zájem o obor 

- Časovou flexibilitu a zodpovědný přístup k práci 

- Pozitivní myšlení, velmi dobré komunikační dovednosti 

- Čistý výpis z rejstříku trestů 

- Výhodou je předchozí praxe ve veřejné správě (obecní úřad) 

Nabízíme: 

- Flexibilní pracovní doba (včetně možnosti práce z domova) 

- 25 dní dovolené 

- Příspěvek na stravné  

- Zajímavou práci s možností seberealizace 

- Možnost dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů 

- možnost profesního růstu – s možností budoucího výkonu lektorské činnosti, metodické činnosti včetně poradenství 

zejména v oblasti mezd 

- možnost zvýšení úvazku (nebo zvýšení mzdy, přiznání odměny) – po zapracování, při zvýšení počtu zaměstnanců nebo 

účetních agend, při výkonu odborné lektorské a metodické činnosti atd. 

Pokud máte o pracovní pozici zájem, zašlete váš strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail kontakt: 

poradenstvi@vucetnictvi.cz.  

Nebojte se projevit zájem, a neplníte-li některý z uvedených požadavků, nabídněte Vaše jiné přednosti. 

Těším se na Vaše žádosti.  Jitka Pohnerová 4.12.2019 
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