REKTOR AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYPISUJE VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ NA POZICI EKONOMA/EKONOMKY DO EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
Pracovní náplň:
 zajištění agendy spojené s hospodařením AVU v neinvestiční i investiční oblasti včetně
zpracování daňových a finančních výkazů, správného odvodu daní, zajištění dodržování
zákona o finanční kontrole
 schvalování požadavků na finanční výdaje, spolupráce na přípravě rozpočtu na příslušný
kalendářní rok od jeho návrhu až po rozdělení na jednotlivá pracoviště
 sledování plnění rozpočtu za jednotlivá účetní období
 zpracování příslušných výkazů o hospodaření s přidělenými finančními prostředky –
vyúčtování dotací a příspěvků
 účtování v rozsahu potřebném pro zajištění zastupitelnosti účetní AVU
 kontrola účelnosti vynakládání finančních prostředků
 sledování správného čerpání finančních prostředků – dotací a příspěvků od všech
poskytovatelů
 spolupráce na zpracování příslušných statistických výkazů pro ČSÚ a další instituce
 spolupráce na zpracování Výroční zprávy o hospodaření AVU
 spolupráce na tvorbě vnitřních směrnic AVU v okruhu působnosti ekonomického oddělení
 komunikace s úřady, daňovými poradci, auditory, dodavateli a ostatními partnery
Požadujeme:
 VŠ vzdělání ekonomického směru výhodou
 bezúhonnost (výpis z RT bude vyžadován při uzavírání pracovního poměru)
 zkušenost na podobné pozici
 dobré organizační a komunikační schopnosti
 dobrá znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, účetní SW)
 praxe v ekonomickém oddělení na veřejné vysoké škole výhodou
 znalost AJ výhodou
 aktivní přístup v řešení úkolů
Nabízíme:
 zaměstnanecké benefity (25 dní dovolené, příspěvek na stravné)
 přátelské a inspirativní prostředí vysoké umělecké školy
 pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

 po zapracování v případě dohody možnost kariérního růstu – výkon práce vedoucí/ho
ekonomického oddělení
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: únor‐březen 2018 (případně dle dohody)
Místo výkonu práce: AVU, U Akademie 4, Praha 7
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a skenem dokladu o
ukončeném vzdělání zasílejte do 15. února 2018 na e‐mail eva.ellingerova@avu.cz. Případné
další informace k výběrovému řízení podá Eva Ellingerová, kancléřka AVU, tel. 220 408 238.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení
důvodů.

