
 
 
 
 

Výběrové řízení na pozici účetní/ekonom v Muzeu 
umění a designu Benešov, příspěvkové organizaci 
Města Benešov 
 
 
Náplň práce:  
- kompletní zpracování podvojného účetnictví příspěvkové organizace 
- kompletní zpracování mzdového účetnictví organizace 
- správa majetku a jeho inventarizace 
- zpracování statistických výkazů  
- komunikace s Odborem školství, kultury a sportu Města Benešov 
- komunikace s úřady zdravotního a sociálního pojištění  
- zpracování daní 
 
Požadavky:  
- středoškolské / vysokoškolské vzdělání  
- znalost podvojného účetnictví, znalost účetnictví příspěvkových organizací vítána  
- znalost oblasti zpracování mezd, sociálního a zdravotního pojištění 
- základní znalost zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákona o rozpočtových  
pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 347/2017 Sb. a zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. 
- výhodou znalost účetního software Fenix a Croseus 
- pečlivost, schopnost samostatné i týmové činnosti  
- občanská a morální bezúhonnost  
 
Nabízíme:  
- platové zařazení dle katalogu prací ve veřejné správě - platový stupeň 10., třída dle 
započitatelné praxe, osobní ohodnocení 
- zázemí příspěvkové organizace  
- pružnou pracovní dobu, možnost Home office  
- 5 týdnů dovolené, 2 dny sick days, příspěvek na stravování, kulturu z FKSP, školení a 
kurzy.  
- prostor pro seberealizaci, možnost dalšího vzdělávání a odborný růst  
- samostatnou tvůrčí práci v zajímavém prostředí  
 



Obsah přihlášky:  
- kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)  
- strukturovaný profesní životopis  
- stručný motivační dopis  
 
Termín podání přihlášky: 10. 9. 2021 
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021, nebo dle dohody, smlouva na 1 rok s možností 
prodloužení na neurčito. 
 
Přihlášky posílejte na email: vlckova@mudbenesov.cz s předmětem: „účetní/ekonom 
MUD_výběrové řízení”  
Kontaktní osoba pro dotazy: Lenka Vlčková, email: vlckova@mudbenesov.cz  
 
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.  
Odesláním životopisu udělujete MUD souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke 
shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely 
výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho 
roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 
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