PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta:
VODITELJA/ICE FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica,
- nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
- rad na neodređeno vrijeme
- početak rada 01.07.2019.
Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
- VSS ekonomskog usmjerenja, ili VŠS ekonomski smjer
- 5 godina radnog iskustva na računovodstvenim i financijskim poslovima,
- poznavanje rada na računalu (excel program obavezan),
- probni rad 6 mjeseca.
OPIS POSLOVA
- organizira cjelokupan rad računovodstva i knjigovodstva ustanove ,
- odgovara za njegovu efikasnost i zakonitost rada,
- izrađuje financijske planove i analize u suradnji s ravnateljem i voditeljima djelatnosti,
- prati propise iz oblasti financijsko- računovodstvenog sustava ustanove
- izrađuje razna mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća
- odgovara za izvršenje financijskih planova ustanove, planira i kontrolira izvršenje financijskih
planova,
- odgovara za redovno izvješćivanje Upravnog vijeća Učilišta i osnivača,
- vodi brigu oko osiguranja likvidnosti financijskih sredstava,
- vodi brigu o plasmanu financijskih sredstava i o pravovremenom izvršavanju obveza po svim
vrstama zaduženja,
- uplaćuje sve obveze, poreze, anuitete, kredite i slično ažurno i na vrijeme,
- izrađuje periodični i završni obračun,
- kontrolira blagajničke izvještaje i druge financijske dokumente,
- potpisuje sve financijske dokumente,
- pismeno izvješćuje ravnatelja o svim zakonskim promjenama glede računovodstvenih promjena u
svezi kojih je dužna o istome dati ravnatelju za Ustanovu najpogodniji prijedlog rješavanja,
- usklađuje normativno- pravne akte o financijskom poslovanju s postojećim zakonskim propisima.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na
natječaj za voditelja/icu financijsko-računovodstvenih poslova, na neodređeno nepuno radno vrijeme
od 20 sati tjedno – ne otvaraj“
Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:
- životopis,
- domovnicu,
- završnu svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu o stažu koju izdaje HZMO
Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani
kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Pučko otvoreno učilište Labin kao
voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe
natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće
Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.
Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti
samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 31.05.2019. do 08.06.2019.

