
 

NABÍDKA PRÁCE 
 

Obec Březolupy příjme pracovníka na spojenou pozici účetní/ho ( mzdy + majetek + 
inventarizace ) a úředníka/ce obce a obecního úřadu Březolupy a to s nástupem od 
01.06.2020 a dříve ( nejlépe od 01.04.2020 ).  
Tato pozice je vhodná pro ženy i pro muže.  
 
Jedná se především o práci:  
- mzdovou a majetková agenda tj. zpracování mezd, evidence majetku, inventarizace 

majetku a závazků, pojistné události, jednání s úřadem práce, zdravotními pojišťovnami, 
OSSZ. 

- běžná agenda obce a obecního úřadu jako je: poštovní agenda, smluvní agenda včetně 
vyúčtování, sekretářka starosty, agenda matriky, ověřování dokumentů, CZECH POINT, 
evidence obyvatel, GDPR, organizace voleb, organizace a výpomoc s obecními akcemi, 
obsluha www, pokladna, odpadové hospodářství, svatby, archív a podobně.  

‐ v drtivé většině práce na počítači v sídle obce, tj na zámku Březolupy č.p. 90  

 
Požadujeme (resp. je výhodou):  
- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou nejlépe z oblasti ekonomie, 
veřejné správy a podobně.  
‐ dobrá znalost práce na počítači, Word, Excel, internet, e-mail, datová schránka, KEO, 

Software602 Form Filler, PDF soubory, webové portály zdr. pojišťoven, OSSZ a FÚ. 
- pracovní zkušenosti z obdobné pozice ve veřejné správě, sekretářka, účetní, ekonom  
-zkoušky z ověřování případně matriční agendy  
-ochotu učit se novým věcem, umění jednat s lidmi, spolehlivost, pečlivost, bezúhonnost  
-řidičské oprávnění pro skupinu "B" (osobní vozidlo)  
 
Nabízíme:  

‐ dobrý pracovní kolektiv  

‐ sociální výhody zaměstnance obce (sociální fond ‐ příspěvky na obědy ze ZŠ a jiné, 

příspěvek na životní připojištění)  
‐ místo pracovního výkonu převážně v Březolupech  

-po zapracování ( po 1 roce ) smlouva na dobu neurčitou  
 
 
Žádost o zaměstnání je možno podávat do pondělí 24.02.2020 do 12.00 hodin 
písemně poštou, e‐mailem či osobně na adresu:  

Obec Březolupy  
č.p. 90  
687 13  
e-mail: obec@brezolupy.cz  
V žádosti uveďte:  
‐ své iniciály (jméno, bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mail, apod.)  

‐ informace o svém vzdělání, praxi, vlastněných oprávněních či školení  

‐ zda jste evidován na úřadě práce, případně v jiné obdobné evidenci  

‐ jiné informace, považované z vaší strany za důležité  

Případné další informace u pana starosty obce, ing. Petra Kukly na tel. 571 893 516 


