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CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NABÍZÍ VOLNÉ 
PRACOVNÍ MÍSTO  PERSONALISTA/MZDOVÁ ÚČETNÍ 

Co požadujeme: 

o vzdělání VŠ, VOŠ, SŠ – obor managment, personalistika, ekonomický
o profesionalitu a férovost v jednání s lidmi, pozitivní přístup k lidem
o zkušenost s vedením a řízením lidí, schopnost konstruktivní otevřené komunikace
o schopnost prezentovat službu, organizovat akce a program pro klienty a veřejnost
o samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, pečlivost, spolehlivost
o příjemné vystupování, vlídnost, časovou flexibilitu, loajalitu
o dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/, trestní bezúhonnost
o ochotu pracovat v církevní organizaci a respekt k jejímu poslání, hodnotám a Kodexu

   Co nabízíme: 

o zajímavou a smysluplnou práci, možnost seberealizace
o možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje
o práci v příjemném prostředí a kolektivu, podporu, supervize a zaškolení
o možnost podílet se na akcích pro veřejnost
o kvalitní pracovní vybavení
o benefity organizace - 5 týdnů dovolené
o zkrácený pracovní úvazek

   Jaká bude hlavní náplň Vaší práce: 

o zapojení do výběru zaměstnanců, řešení personálních záležitostí s pracovníky Charity
o řešení krizových situací a záležitostí v oblasti BOZP, PO
o zpracovávání personální (pracovní smlouvy aj.) a mzdové agendy

o zpracovávání mezd, práce s účetním systémem
o administrativní činnost

Místo výkonu práce: Moravská Třebová 

Předpokládaný nástup: dle dohody 

Výše úvazku: částečný – 20 hod. týdně 

Základní mzda: 13 500 Kč 

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: ručně psaný motivační dopis, strukturovaný životopis 
Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení: Prohlašuji, že mě Charita Moravská Třebová 
seznámila se zpracováním osobních údajů v souvislosti s ucházením se o zaměstnání. 

Přihlášky zasílejte do 11. 4. 2022 na adresu: Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571 01 Moravská 
Třebová  - obálku označte heslem „PERSONALISTA“, nebo scanem na e-mail: 
katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz 
Vybraní zájemci budou pozváni k přijímacímu pohovoru. 

Charita Moravská Třebová si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 
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