MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

tajemník Městského úřadu Benátky nad Jizerou vyhlašuje dne 3. září 2018 podle § 7 zák. č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
„finanční referent“
_____________________________________________________________________________________
Finanční referent v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:
v oblasti financování – dotace:
 vyhledává vhodné dotační možnosti v rámci dotačních programů EU, státního rozpočtu,
jednotlivých ministerstev, Středočeského kraje a dalších poskytovatelů dotací a grantů
(vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů, zahraničních a jiných zdrojů)
 vypracovává a podává žádosti o dotace v souladu s příslušnými dotačními programy
 koordinuje průběh realizace projektů v rámci jednotlivých dotačních řízení a informování
příslušných odborů, rady města a poskytovatelů dotací
 zpracovává závěrečná vyúčtování dotací a závěrečné zprávy
 v případě dotací z EU (Strukturální fondy) následně monitoruje dotované projekty v souladu
s příslušnými pravidly
v oblasti kontrolní činnosti:
 plánuje a realizuje kontrolní činnosti v rámci obce – vnitřní a veřejnosprávní kontrola – finanční
kontrola u příspěvkových organizací a příjemců grantů z rozpočtu města, vč. zpracování protokolů
a zápisů o kontrolách na místě
 zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v rámci města
v oblasti analytické činnosti:
 zpracovává ekonomické analýzy o hospodaření jednotlivých organizačních složek města
Kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání ukončené maturitou
Požadavky: středoškolské vzdělání, ekonomického směru výhodou, uživatelská znalost práce na PC - OS
Windows 8 a vyšší (výborná znalost word a excel), praxe v oboru vítána
Místo výkonu práce: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou I
Nástup: dle dohody říjen až prosinec 2018
Platové zařazení: třída 9-10 dle platného nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Podání přihlášky:
Lhůta pro podání přihlášky je do 21. září 2018 – zasílejte na adresu, příp. osobně podejte na adrese:
Městský úřad Benátky nad Jizerou
tajemník městského úřadu
Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou I

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce připojte tyto doklady: životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Předpoklady pro obsazení pracovního místa: uchazeč je státním občanem ČR, příp. má trvalý pobyt
v ČR, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk
Zájemci mohou být výběrovou komisí pozváni k osobnímu jednání.

Marek Mařík
tajemník městského úřadu

Benátky nad Jizerou dne 3.9.2018

