
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 

náměstí 1. máje 62, 349 58 Černošín, IČ 483 25252 

tel. 732 184 284, e-mail: so.cernosin@tiscali.cz, ID datové schránky: jdk35md 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

N A B Í D K A 

obsazení pozice jednatele/jednatelky sdružení 

 

Pracoviště: Černošín, náměstí 1. máje 62   

Předpoklady: 

- fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem 

a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je bezúhonná, je způsobilá k právním 

úkonům, ovládá jednací jazyk 

Požadavky:  

 minimálně SŠ vzdělání s maturitou  

 dobrá znalost práce na PC 

 řidičský průkaz sk. B  

 časová flexibilita 

 předpokládaný nástup dle dohody 

 zkušenosti v odpadovém hospodářství výhodou 

 

Popis pozice jednatele sdružení:  

- je přímo podřízený předsedovi sdružení;  

- zodpovídá za vedení kompletní agendy sdružení; 

- pečuje o zachování kontinuity činnosti sdružení; 

- vede kompletní evidenci a dokumentaci sdružení (členů, vkladů, výkonu práv 

a povinností společníka obchodní společnosti); 

- vede pokladnu, zajišťuje platební styk prostřednictvím elektronického bankovnictví; 

- obsluhuje datovou schránku, vyřizuje e-maily a běžnou korespondenci; 

- připravuje podklady pro zpracování podvojného účetnictví a evidenci majetku; 

- vede evidenci práv a závazků společnosti, vyplývajících ze smluvních vztahů; 

- pečuje o kompletní spisovou agendu sdružení; 

- zajišťuje administrativně technickou přípravu jednání orgánů sdružení; 

- dle pokynů rady a předsedy sdružení připravuje písemné podklady pro členskou schůzi; 

- plní další úkoly, kterými jej písemně pověří předseda sdružení; 

- zúčastňuje se členské schůze a zasedání rady sdružení s hlasem poradním. 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 19. 7. 2019 

- písemně na adresu: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín, náměstí  

  1. máje 62, 349 58 Černošín, obálku označte heslem „Jednatel SOČ Černošín“ 

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní 

příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, tel./e-mail kontakt, 

datum a podpis 

 

K přihlášce nutno doložit: 

- strukturovaný profesní životopis s motivačním dopisem,  

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  

- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto 

výběrového řízení 

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů. 
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Pracovní poměr: úvazek 0,5 na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 

 

Platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění 

    

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 

nevybrat žádného uchazeče. 

S případnými dotazy se obracejte na předsedu SOČ pana Miroslava Plincelnera, 

tel. 724 182 356 nebo na jednatele SOČ pana Jana Soulka, tel. 732 184 284, e-mail 

so.cernosin@tiscali.cz. 

 

 

 

V Černošíně dne 26. 6. 2019                Miroslav Plincelner, v. r. 

                     předseda SOČ Černošín 
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