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vÝběrové řízení na pozici

Ředitel společnostiVodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

účetní, kalkulant

Pracovní náplň:
o tvorba a sledovánífinančního plánu společnosti, tvorba měsíčních rozborů hospodaření společnosti
o účetní práce na úseku evidence DDNM a DDHM
. zpracování kompletníagendy kalkulace cen vody pitné, vody odpadní, vody předané, vody převzaté

(včetně přiměřených zisků, jednotkových nákladů, vyhodnocení plánu obnovy)
. zpracováníceníku prací a služeb na příslušný rok
. zpracování kalkulace cen dopravy a zpracování výpisů z čerpacích stanic, kontrola evidence vozidel

v modulu Doprava

. zpracování podkladŮ pro manažerské rozhodovánívýrobně technického náměstka

Požadavky:
. vysokoškolské popř. středoškolské vzdělání ekonomického směru
o prdx€ na obdobné pozici výhodou, (alespoň 5 let v případě středoškolského vzdělání podmínkou)
. výborná uŽivatelská znalost práce na PC (MS Office, excel, word), znalost práce v lS Ql výhodou
o znalost podvojného účetnictví
o orientace v oblasti manaŽerské ekonomiky, popř. znalost zák. č. 274|ZOOL Sb. o vodovodech a

kanalizacích výhodou
o pečlivost, samostatnost, logické myšlení, týmová spolupráce

Vodovody a_ kanalizace KroměříŽr d.s. r Kojetínská 3666164,767 0I KroméYíž
]c: 49451871 DIc: cz49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Místo výkonu práce: Kroměříž

Předpokládaný nástup: L. 4. 2027

Pracovní doba: Po-Pá 7,00-].5,00 s možností pružného rozvržení

Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup za mateřskou a
rodičovskou dovolenou

Nabízíme:
o zaměstnáníve stabilníspolečnosti
o OdPovídající mzdové ohodnocení dle dosavadní praxe a zkušeností, nástupní mzda 26ooo + 20%

Prémie, Po zapracování odpovídající mzdový nárůst, mimořádné odměny, volnočasové poukázky
Flexipass, moŽnost stravování za zvýhodněnou cenu

o pravidelné profesnívzdělávání
o 25 dnŮ dovolené, 3 dny zdravotního volna (Sick days), možnost rekreace ve firemních chatách,

PřísPěvek na dětskou rekreaci a ještě další zaměstnanecké benefity podle kolektivní smlouvy

Přihlásit se a bliŽŠÍ informace můžete získat osobně v sídle společnosti Kojetíns ká 3666/64, Kroměříž,
Marie Langová, personalista, tel. 5735t7458, 727943032 nebo elektronicky: personalista@vak-km.cz zasláním
PřihláŠkY s názvem pozice, o kterou se ucházíte, profesním životopisem s osobní fotografií a kopií
vzdělání. Termín doručen í přihlášek: t0,2.202!

V Kroměříži 25. t.2027

lng. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti

PoskYtnuté osobní Údaje budou zProcovóvány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. jako správcem v soulodu s obecným
Evropského parldmentu o Rody (EU) 2016/679 (GDPR). odpovědí na tuto nabídku poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za ú

dobu reolizace výběrového řizení. Souhlos můžete kdykoliv odvolat.
Vybraní uchazeči budou pozvóni k ústnímu pohovoru,

Pokud se VÓm do 14 dnŮ Po uzávěrce termínu zasílóní životopisů neozveme/ byla dána přednost jinému uchazeči, který více splňuje
uvedenou pozici. Děkujeme Vám tímto za projevený zájem,

dosaženého


