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Oznámení o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového 

řízení č. 02/22 
 

Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – Nový Lískovec zastoupené tajemnicí 
Mgr. Vlastimilou Musilovou vyhlašuje výběrové řízení na místo  

 

finanční účetní správy bytů a domů 
 
Místo výkonu práce : ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno, odbor správy bytů 
a domů 
 

Charakteristika pozice: 
Vede účetní evidenci plateb spojených se správou bytů a domů v rámci vedlejší hospodářské 
činnosti městské části a předává účetní výkazy finančnímu odboru pro účely zpracování 
účetnictví města 
Bližší informace podá: Ing. Jaromír Vašourek, tel. 547 428 913  
 
Kvalifikační předpoklady a požadavky:    

• střední vzdělání s maturitní zkouškou 

• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, 

• znalost účetnictví 

• znalost práce na  PC   (výhodou znalost práce v GINIS a SSB 2000) 

• samostatnost, spolehlivost, pečlivost a schopnost komunikace 

• časová flexibilita 

• ovládání jednacího jazyka  
 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová tř. 9 - od 21 710 Kč 
do 31 820 Kč, dle započitatelné praxe) + osobní příplatek po 3 měsících. 

 

Nabízíme: 

• možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní 
vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),  

• 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou 

• 3 dny indispozičního volna (sick days), 

• pružná pracovní doba 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení 
a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. 
 
Termín nástupu :  1. října 2022 (nebo dle dohody) 
 
Přihlášky se strukturovaným životopisem předejte či zašlete v uzavřené obálce 
označené číslem a názvem výběrového řízení  do  

 

12.9.2022  

 
 na adresu:  Úřad městské části Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno 

 



2 2 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběr kdykoliv v jeho průběhu.  

 

Oznámení vyvěšeno dne: 15.8.2022 

 

 
Sňato: 


