
 

 

                                                  

 

 

Dětské centrum Pluto 

735 64 Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 900/8 

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje 

______________________IČO 08389624___________________ 
Zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 5367 

 

 

Oznámení  

Ředitelka příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

„Mzdový/á účetní - účetní“ 

Jsme příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a v současné době hledáme nového/novou kolegu/kolegyni 

do našeho pracovního týmu, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na adrese Hornická 900/8, Havířov–

Prostřední Suchá. 

Co bude Vaší náplní práce? 

➢ Zpracování mezd zaměstnanců organizace vč. DPP, DPČ  

➢ Zpracování hlášení a formulářů pro FÚ, ZP, OSSZ, statistik ISPV apod.   

➢ Zpracování podkladů pro rozbory, rozpočty, simulace vývoje mezd 

➢ Vystavování dokladů a potvrzení pro zaměstnance 

➢ Podílení se na vedení personální agendy organizace 

➢ Zpracování mzdové, personální a účetní agendy prostřednictvím IS Vema 

➢ Komunikace s exekutorskými úřady a insolvenčními správci 

➢ Vedení evidence a účtování faktur přijatých, bankovních výpisů 

➢ Účast na kontrolách od příslušných úřadů (MSK, ZP, OSSZ, FÚ) 

Co Vám můžeme nabídnout? 

➢ Platové zařazení v 9. platové třídě (19 730 – 28 920 Kč dle délky uznané praxe) v souladu s nařízením 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů a při splnění vzdělání 

➢ Možnost postupného přiznání osobního ohodnocení  

➢ Zázemí stabilní organizace  

➢ Profesní rozvoj v rámci oboru  

➢ 5 týdnů dovolené a zaměstnanecké benefity v souladu s FKSP 

➢ Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení po jednom roce na dobu neurčitou 

Co požadujeme od Vás? 

➢ Minimálně ÚSO s maturitou nejlépe ekonomického směru 

➢ Praxi v činnosti mzdové/ho účetní/ho (vedení rozsáhlejší mzdové agendy velkou výhodou) 

➢ Znalost personální a mzdové legislativy ČR 

➢ Dobrou orientace v oblasti exekucí a insolvencí 

➢ Schopnost pracovat samostatně, pečlivě a spolehlivě 

➢ Trestní bezúhonnost 

➢ Zdravotní způsobilost  

➢ Řidičské oprávnění sk. B výhodou 

➢ Ochotu vzdělávat se ve svém oboru a pracovat týmově 

Nástup možný IHNED nebo dle domluvy. 

 

Své životopisy zasílejte spolu s motivačním dopisem na e-mailovou adresu info@plutocentrum.cz, do 18. 8. 2022. 

Kontaktní osoba pro informace: Carmen Lasotová, 733 155 503.  
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