
 
Jindřichův Hradec 1.10.2021 

Městská knihovna Jindřichův Hradec 
 vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

EKONOM/EKONOMKA 
 
Informace o pracovní pozici: 

• pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)  

• místo výkonu Městská knihovna J. Hradec 

• platové zařazení 9. - 10. platová třída dle platných právních předpisů o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě 

• náplň práce: 
- ekonomická, mzdová a personální agenda menší organizace 
- zajišťování kompletního vedení účetnictví příspěvkové organizace  
- rozpočtová a kontrolní agenda  

Požadavky: 

• SŠ či VŠ vzdělání ekonomického směru 

• bezúhonnost (čistý trestní rejstřík) 

• praktické zkušenosti s kompletním vedením účetnictví 

• praktické zkušenosti z oblasti zpracování mezd a personalistiky 

• znalost problematiky příspěvkových organizací, praxe ve veřejné správě a zkušenosti s rozpočtovou agendou 
velkou výhodou 

• dobrá uživatelská znalost práce na PC  

• vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu  

• organizační a komunikační schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi 

• samostatnost, spolehlivost, vysoká míra zodpovědnosti a důvěryhodnost 

• schopnost a zájem se nadále vzdělávat 

Nabízíme: 

• různorodou a zodpovědnou práci ve významné kulturní a vzdělávací instituci 

• pružnou pracovní dobu 

• výrazný podíl na rozvoji a chodu organizace 

• zajímavé platové ohodnocení včetně netarifních složek platu 

• 5 týdnů dovolené, 3 dny hrazeného zdravotního volna, stravenkový paušál, možnost dalšího vzdělávání 

(odborná školení), přátelský kolektiv 

 
Nástup od 1.1. 2022 či dle vzájemné domluvy. 
 
Přihlášku do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 22.10. 2021 elektronicky na adresu ředitele knihovny: 
tdosbaba@knihjh.cz nebo písemně na adresu: Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 01 
Jindřichův Hradec. Zalepenou obálku označte „Neotvírat/VŘ/ekonom“). Přihláška musí obsahovat název pozice, o 
kterou se ucházíte, jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje (telefon, email) 
a profesní životopis s uvedením průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností. 
 

Vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru (k pohovoru nutno doložit ověřenou kopii o nejvyšším 
dosaženém vzdělání a výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce).  
 

Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas Městské knihovně Jindřichův Hradec se sídlem U Knihovny 1173/II,  

Jindřichův Hradec se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení a to v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a v souladu s platnou legislativou ČR.  

 

Ing. Tomáš Dosbaba, ředitel 

Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 361 573-4, www.knihjh.cz          
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