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OBLASTNÍ  CHARITA  UHERSKÝ BROD 
 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 
 

 
MZDOVÁ ÚČETNÍ 

 

 
Druh práce: mzdová účetní, jednosměrný provoz, plný pracovní úvazek, možnost zkráceného pracovního 

úvazku 

Náplň práce: 
 

 

 Kompletní vedení mzdové agendy podle platné legislativy  a interních předpisů; 

 Samostatné měsíční zpracování mezd; 

 Provádění srážek pojistného a daní a provádění jejich odvodů; 

 Provádění srážek ze mzdy a jejich odvádění; 

 Zpracování měsíčních výkazů a hlášení pro zdravotní pojišťovny, OSSZ a ÚP 

 Zpracování a odeslání ELDP dle platné legislativy; 

 Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny; 

 Roční zúčtování daní; 

 Sledování změn legislativy ve mzdové oblasti; 

 Archivace mzdových dokumentů 

 
Pracovní poměr: Od 1.3.2017 (nebo dle dohody) na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení 

Platová třída: Dle vnitřních směrnic organizace 

Nabízíme: 
 
 

Perspektivní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na 
stravování, dobré finanční ohodnocení, podpora vzdělávání, zajímavé zaměstnanecké benefity 

Místo výkonu práce Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01  Uherský Brod 

Požadavky pro vznik 
pracovního poměru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SŠ nebo VŠ ekonomického směru 

 Praxe ve zpracování mzdové agendy alespoň 1 rok 

 Dobrá znalost mzdové legislativy 

 Dobrá znalost práce na PC ( MS Word, Excel, internet) 

 Analytické a logické myšlení 

 Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k plnění pracovních 
povinnost, komunikativnost 

 Znalost programu VEMA výhodou 

 Ochota pracovat v církevní organizaci, pracovat v souladu s jejím posláním 
 

  
 

Písemné přihlášky obsahující: 
 
- motivační dopis 
- profesní životopis 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 



 
 
Zasílejte nejpozději do 15.2.2017 elektronicky na emailovou adresu: 
lenka.koncitikova@uhbrod.cz nebo poštou na adresu: Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13,   
688 01 Uherský Brod 
 
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Končitíková, personalista, tel.  735 713 786,  572 632 839 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. nevybrat 
žádného uchazeče. 
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