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MAS Lednicko-valtický areál, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

ÚČETNÍ A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 

 

Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou 

Výše úvazku: 0,7 FTE 

Měsíční odměna: 21 500 Kč 

Místo výkonu práce: Břeclav, Lidická 3116/134 

Předpokládaný nástup: srpen 2021, příp. dle dohody 

 

 

Požadujeme: 

▪ min. středoškolské vzdělání s maturitou, nejlépe ekonomického zaměření; 

▪ 2 roky praxe v oboru; 

▪ znalost podvojného účetnictví, znalost účetních postupů; 

▪ uživatelská znalost programů MS Office; 

▪ řidičský průkaz sk. B; 

▪ zodpovědný, spolehlivý a pečlivý přístup. 

 

Dále výhodou: 

▪ znalost programu Pohoda; 

▪ zkušenosti s vedením účetnictví neziskových organizací; 

▪ orientace v dotační problematice. 

 

Náplň práce: 

▪ příprava podkladů mezd a jejich zpracování, vedení mzdové agendy; 

▪ vedení účetnictví a kontrola veškerých dokladů; 

▪ oddělené účtování dotačních prostředků; 

▪ sledování a aktualizace rozpočtů dotací; 

▪ příprava podkladů pro vyúčtování dotací; 

▪ zpracování agendy cestovních náhrad; 

▪ příprava podkladů pro roční účetní závěrku a audit (spolupráce s daňovým 

poradcem a auditorem); 

▪ účast při fyzických kontrolách. 

 

Nabízíme: 

▪ flexibilní pracovní dobu; 

▪ motivační mzdové ohodnocení; 



MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ 690 03 

www.mas-lva.cz 

MAS 
Lednicko-valtický areál 

  

 

▪ samostatnou kancelář; 

▪ přátelský pracovní kolektiv; 

▪ možnost participace na zajímavých projektech; 

 

K přihlášce připojte: 

▪ strukturovaný profesní životopis; 

▪ motivační dopis; 

▪ prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 

▪ souhlas se zpracováním osobní údajů (vzor v příloze). 

 

Vaše případné dotazy zodpoví Kamila Mikulecká, tel.: +420 731 678 061, e-mail: info@mas-

lva.cz. 

 

 

Přihlášku můžete podat elektronicky na e-mail hlavinka@mas-lva.cz nejpozději do 

21. 6. 2021. Vybraní uchazeči budou poté pozváni na osobní pohovor. Vyhlašovatel si 

vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného 

z uchazečů. 

 

 

V Břeclavi dne 7. 6. 2021 

 

 

 

 

Ing. David Mikulecký, v. r. 

BORS Břeclav a.s. 

předseda Výkonné rady MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Já, ……………………………………………………………………………, níže podepsaný/podepsaná, dávám 

poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů potřebných pro podání přihlášky 

do výše uvedeného výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), souhlas k jejich zpracovávání a uchovávání subjektem MAS Lednicko-

valtický areál, z.s. (dále jen Správce). Údaje budou Správcem zpracovány po dobu 

nezbytně nutnou k naplnění účelu. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se 

zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., je dobrovolný a jsem 

oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Správci učiněno 

písemně. 

 

 

V …………………………………. dne ………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

podpis 

 


