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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Ředitel Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres 

Liberec, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

 

Mzdová účetní/personalistka 
 

Místo výkonu práce:  

 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o., 
Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant 

Předpokládaný termín nástupu: 
 Od 1. 6. 2022 nebo dle dohody 

Platové zařazení:  
 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění 

Kvalifikační a další předpoklady: 
 ÚSO/VŠ vzdělání ekonomického směru  
 Trestní bezúhonnost 

 Zdravotní způsobilost 
 Znalost mzdového účetnictví, účtování mezd a souvisejících položek, zkušenosti v oblasti 

personalistiky 
 Znalost práce v programu VEMA výhodou 
 Uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, Outlook) 

Co bude náplní Vaší práce? 

 Komplexní zpracování mzdové a personální agendy středně velké příspěvkové organizace 
 Zpracování podkladů pro OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, zpracování statistických výkazů 

pro ČSÚ, MŠMT a další orgány  
 Provádění ročního zúčtování daně fyzických osob 
 Vedení agendy Fondu kulturních a sociálních potřeb 

Co od Vás očekáváme? 

 Pečlivost, smysl pro detail 

 Samostatnost a proaktivní přístup 

 Dobré komunikační schopnosti  

 Schopnost pracovat v týmu 

Co Vám nabízíme? 

 Příjemné pracovní prostředí 

 Stabilní pracovní podmínky 

 Pracovní smlouvu na dobu neurčitou 

 Profesní vzdělávání a odborný rozvoj 
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 5 týdnů dovolené  

 Příspěvek na závodní stravování 

 Příspěvek na penzijní připojištění  

 Mimopracovní akce pro zaměstnance 

 
V případě Vašeho zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete, prosím, Váš strukturovaný 
životopis s uvedením údajů o dosavadním průběhu zaměstnání, dosaženém vzdělání, 
odborných znalostech a dovednostech na e-mailovou adresu ředitele školy Mgr. Bc. Petra 
Kozlovského - petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz. Pro bližší informace k nabízenému 
pracovnímu místu jsme Vám rovněž k dispozici na telefonním čísle 602 443 206.  
 

Ve Frýdlantu 5. dubna 2022 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

ředitel školy 
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