Želivská provozní a.s.
K Horkám 16/23
102 00 Praha 10 - Hostivař
www.zelivska.cz
Společnost Želivská provozní a.s. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici
Referent správy majetku (kalkulant/kontrolor/rozpočtář)
Základní náplň práce:
• zpracování kalkulací pitné vody a jejich vyúčtování
• zpracování evidencí v oblasti vodárenství (majetková a provozní evidence, plán fin. obnovy, …)
• kontrola zakázkových rozpočtů a návazností na fakturaci a evidenci majetku
• kontrola vazeb na účetnictví
Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického či technického směru
• vyšší znalost práce s Microsoft Excel (nezbytná znalost funkcí a propojení souborů)
• základní znalost účetních principů
• dobrá uživatelská znalost práce na PC
Očekáváme:
• samostatný, zodpovědný a tvůrčí přístup při řešení úkolů
• iniciativní a samostatný přístup k rozvoji svěřených oblastí
• pozitivní osobnost s pečlivým a spolehlivým přístupem
• analytické myšlení, dobré komunikační dovednosti a schopnost práce v týmu
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovědnou práci s možností plného a tvůrčího uplatnění svých schopností
• odpovídající finanční ohodnocení
• prostor pro osobní rozvoj a vzdělávání
• zaměstnání v rozvíjející se společnosti zajišťující provoz největší úpravny vody v ČR
• sociální výhody (28 dnů dovolené, příspěvky na penzijní a životní pojištění, stravenky, příspěvky ze
soc. fondu atd.)
• pracoviště v Praze
• nástup ihned, případně dle dohody
Zájemci mohou své přihlášky s označením "Referent správy majetku (kalkulant/kontrolor/rozpočtář)"
s obsahem dle níže uvedeného zaslat nejpozději do 04.02.2022 a to:
elektronicky na adresu:
zamestnani@zelivska.cz

nebo poštou či osobně na adresu:
Želivská provozní a.s.
K Horkám 16/23
100 02 Praha 10 - Hostivař

Povinný obsah přihlášky:
• Životopis uchazeče s kontaktními údaji (telefon; e-mail)
• Dopis (možno uvádět i v těle e-mailu) s vyjádřením zájmu o pracovní pozici, ve kterém musí být
uvedena následující věta: V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a se
zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním
veškerých mnou poskytnutých osobních údajů. Tyto údaje poskytuji výhradně za účelem zájmu
o zaměstnání, a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na jeden rok od jejich zaslání.“
Nepovinný obsah přihlášky
• Další informace dokladující splnění výše uvedených požadavků nebo očekávání a případně další
podklady (motivační dopis, hodnocení od dřívějšího zaměstnavatele, atp.).
V případě postoupení do užšího výběru bude uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a nevracet obdržené podklady.
Zároveň vyhlašovatel upozorňuje, že nemá povinnost informovat neúspěšné uchazeče o stavu výběrového řízení.
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