Výběrové řízení na obsazení místa
samostatného ekonoma v sekretariátu Českého horolezeckého svazu
pracoviště Praha 10, Vršovice
Náplň práce
Zajištění ekonomické agendy Českého horolezeckého svazu, spolupráce s 1. místopředsedou
odpovědným za hospodaření ČHS, s externí účetní, která má na starosti finanční i mzdové
účetnictví. Náplň práce je strukturována takto:
Oblast rozpočtu
 tvorba celkového rozpočtu ČHS
 spolupráce při přípravě rozpočtů odborných komisí
 plánování zdrojů rozpočtu
Péče o zdroje
 sledování a využívání dotací státu, popř. krajů a měst, částečně i EU ve spolupráci
s externím poradcem o podávání žádostí o dotace, jejich průběžná administrace, plnění podmínek a
vyúčtování
o zohlednění a průmět dotací do účetní evidence (analytika a podpůrná evidence)
 pomoc při vyhledávání a administraci dalších zdrojů (sponzoring, vlastní zdroje ČHS
apod.)
 sledování racionality užití zdrojů a náměty na optimalizaci / změny
Sledování hospodaření, podpora rozhodování Výkonného výboru ČHS
 spolupráce s 1. místopředsedou, příprava podkladů pro vedení
 tvorba kvartálního reportingu
 tvorba průřezových reportů podle aktuálních potřeb ČHS
Výkaznictví (účetnictví), mzdová agenda, daně
znalost účtování a schopnost přechodně zastoupit práci externí finanční účetní
znalost mzdové agendy, schopnost definovat a konzultovat otevřené otázky s externím
poradcem (mzdy zaměstnanců, DPP, DPČ apod.)
znalost příslušné daňové agendy, schopnost definovat a konzultovat otevřené otázky
s externím poradcem (daň z příjmu FO, PO, DPH)
Co očekáváme:
 znalosti a zkušenosti týkající se hospodaření organizace; praxe na obdobné pozici, práce
v oblasti neziskového sektoru, v oblasti sportu výhodou
 znalost účetnictví a související daňové problematiky; znalost dotační problematiky
výhodou
 ekonomické vzdělání, optimálně ukončené VŠ bakalářského stupně
 znalost angličtiny, hlavně písemná komunikace (cca úroveň B2)
 uživatelskou znalost práce s PC





organizační schopnosti, samostatnost, pracovní nasazení a časovou flexibilitu
komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost pracovat v malém týmu
zájem o horolezectví a znalost prostředí výhodou

Co nabízíme:
 zajímavou samostatnou a různorodou práci
 práci na plný úvazek se smlouvou na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou;
lze nabídnout i práci na zkrácený úvazek vč. práce na DPČ apod.
 finanční odměnu odpovídající kvalifikaci a pracovnímu zařazení
 flexibilní pracovní dobu
 pět týdnů dovolené
 služební telefon
 příjemné, přátelské prostředí v malém kolektivu
 možnost podílet se na rozvoji horolezectví v ČR
Předpokládaný nástup: květen 2018 nebo podle dohody
Pokud máte o místo zájem, pošlete nám na adresu info@horosvaz.cz do 31. března 2018
svůj motivační dopis a strukturovaný životopis. Do předmětu e-mailu uveďte „Ekonom
ČHS“.

