
MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ 
 
Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 na obsazení místa 

vedoucí ekonomicko-správního odboru  

Městského úřadu Janské Lázně 
 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

 splňuje předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. 

Požadavky: 

 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou  

 orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví  

 min. 3 roky praxe v účetnictví 

 velmi dobrá znalost práce na PC 

 organizační schopnosti, komunikativnost, příjemné vystupování 

 flexibilita, samostatnost, zodpovědnost 

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) 

Výhodou: vzdělání ekonomického směru či zaměření, vedení účetnictví pro územně samosprávný 

celek (tj. město či obec), praxe ve státní správě či samosprávě a zkouška ZOZ. 

Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajištění činnosti vedoucího úředníka 

ekonomicko-správního odboru (vedení účetnictví města, DPH, fakturace, inventarizace majetku, 

tvorba a vyhodnocení rozpočtu, závěrečný účet, kontrola hospodaření a další). 

 

Platové zařazení tř. 9.-10. (dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.), předpokládaný nástup 

01.07.2016 nebo dle dohody, místem výkonu práce je Městský úřad Janské Lázně. Pracovní poměr 

na dobu neurčitou. 

Náležitosti přihlášky jsou:  

jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

občanského průkazu, tel. nebo e-mailový kontakt, datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce uchazeč připojí: 

životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti, dovednosti), originál výpisu z evidence Rejstříku 

trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 10.06.2016 do 11 hodin v zalepené 

obálce s označením: ,,Neotvírat – VŘ ES“ na adresu: Městský úřad Janské Lázně, náměstí 

Svobody 273, 542 25 Janské Lázně.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo výběrové řízení zrušit. 

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění, po skončení výběrového řízení skartovány. 

 

Bc. Marcela Vojtěchová v. r., tajemnice MěÚ 


