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Ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

v ý b ě r o v é  ř í z e n í  

na místo: Provozní účetní  - ředitelství Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.
místo výkonu práce: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

Požadavky: Dosažené vzdělání + praxe Minimálně středoškolské 
Obor školního vzdělání – ekonomické
Znalosti v oblasti účetnictví a DPH nutné

Další požadované dovednosti  vedení účetnictví
 zabezpečení agendy DPH v organizaci
 vedení vnitropodnikového účetnictví
 přehled v oblasti podvojného účetnictví a DPH

 znalost účetních a daňových zákonů, zákon č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb.,
zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, vyhláška 
383/2009 Sb., v platném znění.

 dobré komunikační, organizační a řídící 
schopnosti,

 samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, 
pečlivost, flexibilita,

 znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook).

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sekretariát ředitele
Lipenská 753/120, Hodolany
779 00 Olomouc

kontaktní osoba:            Mgr. Jitka Weiermüllerová, MBA 
e-mail :            ssok@ssok.cz

Přihlášky zasílejte do : 11.3.2022

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování
osobní příplatek. 

Pracovní poměr :  3 měsíční zkušební doba, smlouva na 1 rok

Termín nástupu: nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.

Předpoklady:
 fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 

úkonům, ovládá jednací jazyk,
 bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 strukturovaný životopis
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Přihlášky  zasílejte  se  všemi  požadovanými  náležitostmi  a  přílohami,  bez  nich  není  Vaše  přihláška  úplná  a
nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Zasláním  životopisu  uchazeč  o  vyhlášenou  pracovní  pozici  uděluje  souhlas  se  zpracováním  poskytnutých
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového
řízení.
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