BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové

Vikariátní účetní
HOME OFFICE
Nabízíme práci účetní zejména pro oblast trutnovska. Hledáme novou kolegyni či kolegu
- někoho, kdo má rád kontakt s lidmi a svou práci by chtěl vnímat jako službu farnostem.
Náplň práce:
• Vedení úplného účetnictví farností v souladu s daňovými a ostatními obecně platnými předpisy.
• Vystavování faktur, kontrola uhrazení závazků a pohledávek.
• Zpracování daňových přiznání, zejména daně z příjmu právnických osob a daně z nemovitých
věcí.
• Zpracování účetní závěrky, vyhotovení dalších dokumentů souvisejících s účetní závěrkou.
• Sledování podmínek vyplývajících z platných smluv.
• Spolupráce při vyúčtování investičních a provozních dotací spolu se stavebními techniky.
Nabízíme:
• Stabilní zaměstnání na plný úvazek.
• Odborné vedení při zapracování a stálá možnost konzultací.
• Práce formou home office, kterou si můžete přizpůsobit svým možnostem.
• Příspěvek na stravování.
• Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Požadujeme:
• Znalost a praxe podvojného účetnictví, účetních předpisů.
• Praxe účetní v neziskovém sektoru výhodou.
• Řidičský průkaz a osobní auto výhodou.
Osobní předpoklady:
• Zodpovědnost, spolehlivost a vstřícnost.
• Orientace v církevním prostředí výhodou.
Cítíte-li se touto nabídkou osloveni, zašlete nám svůj životopis, motivační dopis do 20. 11.
2022 na adresu: personalni@bihk.cz, Ing. Taťána Blažková, tel.: 495 063 604.
Biskupství informuje uchazeče, že je správcem osobních údajů dle nařízení GDPR. V té souvislosti
uchazeče vyzývá, aby do životopisu a dalších materiálů uváděli pouze relevantní údaje nezbytně
nutné pro kvalifikované rozhodnutí ve výběrovém řízení. Biskupství je bude zpracovávat výhradně
za tímto účelem, právním základem pro zpracování je postup před uzavřením pracovní smlouvy a
oprávněný zájem Biskupství. Materiály neúspěšných uchazečů Biskupství uchová pouze po dobu šesti
měsíců, poté je skartuje. Každý uchazeč má právo požádat o informaci, které údaje o něm Biskupství
zpracovává a proč, dále má právo na přístup k těmto údajům, na jejich doplnění, aktualizaci či
upřesnění. Proti zpracování osobních údajů lze v odůvodněných případech vznést námitku, požádat o
výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech ochrany osobních údajů se mohou uchazeči
obracet na pověřence pro GDPR, jehož kontaktní údaje naleznou na webových stránkách bihk.cz v
sekci Kontakt. Se stížnostmi se Uchazeči mohou obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Biskupství královéhradecké si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit
pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

