MAS ORLICKO POSILUJE SVŮJ TÝM a VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:

FINANČNÍ MANAGER
MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace se sídlem v Žamberku, jejíž hlavní činností je realizace Komunitně
vedeného místního rozvoje území.
Pro podporu činnosti svých odborných pracovníků a projektových manažerů hledáme kolegu do týmu, jehož hlavní
činností bude zajišťování odborných finančních a administrativních činností pro chod kanceláře MAS ORLICKO,
především pak následující činnosti:
-

Vedení pokladny
Provádění inventur majetku
Kontrola účetních dokladů (věcná a formální správnost, projektová způsobilost)
Označování účetních dokladů pro zaúčtování, zajištění jejich ověření
Kontrola výkazů práce a příprava podkladů pro mzdovou agendu
Kontrola čerpání rozpočtu / plnění rozpočtu
Příprava podkladů pro manažerské účetnictví a rozpočetnictví
Realizace výběrových řízení a komunikace s dodavateli v souvislosti se zajištěním chodu kanceláře MAS
(kancelářský materiál, servisní služby pro chod kanceláře, telefony, atd…)
Zpracování žádostí o platbu v souladu s pokyny poskytovatelů dotací
Komunikace s kontrolními orgány (poskytovateli dotace, auditory, revizní komisí, atd.)
Spolupráce s účetním a manažerkou organizace

Požadavky na uchazeče:
-

Vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání (nejlépe ekonomického směru)
zkušenosti s účetnictvím, finanční kontrolou a řízením
asertivní komunikace, orientace na výsledek, časová flexibilita, spolehlivost a samostatnost
zkušenosti s administrací dotací výhodou
řidičský průkaz skupiny B, mobilita (vlastní automobil) výhodou

Rozsah práce:
-

datum nástupu do práce: 1.5.2016 (nebo dohodou)
Pracovní úvazek na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, s možností prodloužení až na dobu neurčitou
v případě zapracování
úvazek: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce:
- Žamberk (kancelář MAS ORLICKO) a území MAS ORLICKO
Životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákon 101/2000 Sb. pro účely
výběrového řízení a doručte nejpozději do 7.4.2016 na adresu: MAS ORLICKO z.s., Zemědělská 1004, 564 01
Žamberk. Obálku označte „VŘ – neotvírat“.
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru dne 8.4.2016 v dopoledních hodinách . Pokud se v tomto termínu
nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím již v motivačním dopise.
V Žamberku dne 24.3.2014, Ing. Ivana Vanická, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS ORLICKO, z.s.
(vanicka@mas.orlicko.cz, tel. 731 506 016)

