Domov důchodců Černožice
příjme zaměstnance na pracovní pozici
„personalista, mzdová účetní“
telefon: 495705212, 725433996
Požadujeme:











minimálně úplné středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
praxe na pozici mzdové účetní min. 2 roky / praxe v oblasti personalistiky výhodou/
znalosti v oblasti mzdové a daňové problematiky, zdravotního pojištění, sociálního
a důchodového zabezpečení
samostatnost, schopnost operativně řešit vzniklé problémy
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
ochotu a schopnost učit se novým věcem
pečlivost, svědomitost a systematičnost při zpracování a evidenci dokumentace
velmi dobré komunikační a organizační dovednosti, příjemné vystupování
dobrou uživatelskou znalost práce s PC, MS Office (Excel, WORD)
znalost programu VEMA výhodou

Další informace:





plat 9. platová třída dle praxe (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
osobní příplatek po zkušební době a dle pracovního výkonu
úvazek plný
nástup od 1. 3. 2019

Pracovní náplň:








komplexní vedení mzdové agendy, vyřizování soudních exekucí, insolvencí a dalších
zákonných srážek ze mzdy (zpracování výplat zaměstnanců, výpočet daní, sociálního
a zdravotního pojištění, pracovní úrazy, cestovní náhrady apod.)
komplexní zajištění personální agendy (vznik a ukončení pracovního poměru,
pracovní smlouvy, osobní dotazníky, výpovědi, osobní spisy apod.)
práce v docházkovém systému
administrace lékařských prohlídek, kontrola termínů
sledování legislativních změn, týkajících se problematiky sociálního a zdravotního
pojištění, daně z příjmu, výplaty nemocenských dávek apod.
komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní
sledování vývoje mzdové, daňové, pracovně právní a personální legislativy

Nabízíme:







moderní pracovní zázemí
odměny
dovolená 5 týdnů
závodní stravování
pružná pracovní doba
příspěvek na FKSP (rekreace, masáže apod.)

Povinnosti k žádosti jsou:
•
strukturovaný životopis, motivační dopis
•
uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a další kontakt na
žadatele o pracovní pozici
Požadované doklady zasílejte na email: horka@doduce.cz, nebo doručte osobně či poštou na
adresu: Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice.
Informace na telefonu: 495705212, 725433996 p. Horká Eva personalista, mzdová účetní
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR“) o
ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování.

