VHS SITKA, s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

účetní / fakturant(ka)
Kdo jsme a co nabízíme:
VHS SITKA, s.r.o. je vodohospodářská společnost, jejímiž vlastníky (společníky) jsou
veřejnoprávní subjekty – města a obce. Hlavní činností společnosti je provozování
vodohospodářské infrastruktury, tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod na
Šternbersku, Olomoucku a Uničovsku. Doplňkově společnost poskytuje další služby v oblasti
vodního hospodářství.
Novému zaměstnanci nabízíme zázemí stabilní, finančně zdravé a zavedené společnosti.
Hlavní náplní tohoto pracovního místa je vedení účetnictví společnosti a vystavování fakturace
společně se zastupováním podnikové ekonomky. Za tuto pracovní činnost nabízíme
odpovídající finanční podmínky včetně zaměstnaneckých benefitů.

Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

kompletní zpracování a vedení účetnictví, evidence a účtování přijatých a vydaných faktur,
vymáhání pohledávek a evidence závazků,
vystavování daňových dokladů (faktur),
vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení pokladny,
sestavení účetní závěrky,
zpracování měsíčních odvodů DPH,
úzká spolupráce s podnikovou ekonomkou, její zastupování v případě potřeby.

Přímým nadřízeným účetní je ředitel společnosti, místem výkonu práce je sídlo společnosti na
adrese Vinohradská 2288/7 ve Šternberku.

Požadujeme:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání,
praxi na obdobné pozici minimálně 2 roky (za posledních 5 let),
výborná znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet),
zkušenost s prací s některým z účetních IT programů,
znalost zákona o účetnictví, o dani z příjmů a o dani z přidané hodnoty,
vysoké pracovní nasazení, profesionální vystupování, odpovědnost a komunikativnost,

➢ trestní a morální bezúhonnost,
➢ řidičský průkaz sk. B. výhodou.
Nabízíme:
•
•
•

hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s možností nástupu od 01.05.2021,
pracovní zázemí stabilní společnosti,
odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na
stravu, zvýhodněný telefonní tarif).

Požadované náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
➢ motivační dopis,
➢ strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních, praxi,
znalostech a dovednostech,
➢ prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
➢ výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).

Přihlášku se všemi požadovanými dokumenty doručte v uzavřené obálce označené nápisem
„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚČETNÍ / FAKTURACE“ do 03.03.2021 na adresu
VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Antonína Kostrůnka, e-mail: kostrunek@vhs-sitka.cz, tel.:
725 132 418.
Za VHS SITKA, s.r.o.: Mgr. Antonín Kostrůnek, ředitel
Ve Šternberku 15.02.2021

