
 

 

 
 

                          Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace 

zastoupeno ředitelkou Bc. Reginou Szpyrcovou 
vyhlašuje dne 21. 7. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

  

Ekonom/ka 
  

Sjednaný druh práce:                                     ekonom 
Místo výkonu práce:                                       Městské kino Kosmos Třinec 
Platové zařazení:                                             9. platová třída  
Datum nástupu:                                              ideálně od 1. 10. 2021 
Trvání pracovního poměru:                           doba určitá, zástup za MD 
Pracovní doba:                                              40 hodin týdně 
Druh pracovněprávního vztahu:       pracovní poměr 
  
Požadavky na uchazeče: 

• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který 

perfektně ovládá český jazyk 
• způsobilost k právním úkonům 
• trestní bezúhonnost 

  
Další požadavky: 

• nejnižší požadované vzdělání: středoškolské s maturitní zkouškou 
  
požadované znalosti:  

• znalost podvojného účtování s praxí min. 3 let  
• znalost účetnictví příspěvkové organizace - výhodou 
• znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet (Google nástroje) 
• zkušenost s koordinací/vedením menšího kolektivu 

  
další dovednosti, schopnosti: 

• dobré komunikační vystupování, analytické a logické myšlení, samostatnost 
• odpovědnost, pečlivost, týmový přístup 
• ochota se průběžně vzdělávat 
• časová flexibilita 

 

Náplň činnosti: 

• kompletní zpracování a vedení účetnictví 
• vedení a zpracování závazků a pohledávek 
• vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku a jeho inventarizace 
• zpracování postupů účtování (účetní osnova, účtování) 
• zpracování DPH, daňových přiznání a ročních zúčtování 
• sestavení účetní závěrky a zpracování podkladů k rozborům hospodaření 
• zpracovávání směrnic 
• komunikace s bankou, leasingovou společností, auditorem, daňovým poradcem, orgány 

st. správy 



• vedení mzdové a personální agendy 
• vedení provozu ve stravovacích službách 
• vedení, evidence a objednávky skladových zásob 
• vedení zaměstnanců a organizace celoročního plánu směn 
• přijímání nových zaměstnanců a jejich proškolení 
• zastupuje ředitelku kina v době její nepřítomnosti 
• zpracování finančních plánů a rozpočtů organizace 
• porovnání nabídek dodavatelů 
• spolupráce na organizování kulturních akcí 

 
Nabízíme:  

• plný pracovní úvazek  
• zázemí stabilní organizace 
• 9. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů¨ 
• základní platový tarif od 22.600 Kč do 28.920 Kč dle započitatelné praxe  
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost příplatku za vedení, osobního příplatku a 

mimořádných složek platu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na důchodové 
připojištění, možnost částečně pružné pracovní doby, účast na filmových představeních) 

• možnost profesního vzdělávání 
 

K samostatné přihlášce obsahující: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, 
kontaktní údaje – telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče 
je nutno připojit: 

• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 

• motivační dopis (max. 1 normostrana) 
• kopie dokladu o nejvýše dosaženém vzdělání 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – v případě postupu do 2. kola 

výběrového řízení 
  
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat e-mailem na adresu: ekonom@kinokosmos.cz 
nejpozději do 15. 08. 2021. 
  
Do předmětu e-mailu napište: „Výběrové řízení - ekonom“                                                      
Vyhodnocení přihlášek proběhne do konce srpna a vybraní uchazeči budou e-mailem pozváni do 2. 
kola výběrového řízení, které se uskuteční formou osobního pohovoru v Městském kině Kosmos 
Třinec.  
                                                                       
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
  

Odesláním požadovaných dokumentů uchazeč/ka souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby 
výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

  
 V Třinci dne 20. 7. 2021   
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