
Armáda spásy v České republice, z. s. 
ADELANTE 

U Nových válcoven 9, Ostrava 
 

Armáda spásy, ředitel sociálních služeb Adelante v Ostravě vypisuje   
výběrové řízení na pozici 

 

ÚČETNÍ 

Jedná se o hlavní pracovní poměr 
 
 

Popis pracovního místa: 
Účetní Adelante vede a zodpovídá za: 

- podvojné účetnictví organizační jednotky 
- přidělené pokladny organizační jednotky 
- evidenci a správu majetku 
- podávání žádostí, administraci smluv a vyúčtování dotací 

 
Požadujeme: 

 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 

 praxe v oboru minimálně 2 roky  

 organizační a řídící schopnosti  

 výborná znalost práce v MS Word a MS Excel 

 důslednost, efektivita, schopnost spolupráce v týmu 

 ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet se 

 schopnost sebereflexe 

 čistý trestní rejstřík 

 respektování křesťanských zásad Armády spásy (uvedeny na stránkách 
www.armadaspasy.cz)  

 
Vítáme: 

 znalost účetnictví, ekonomiky a administrace nestátní neziskové organizace 

 další absolvované vzdělávání v oboru  

 řidičský průkaz skupin B 
 
Nabízíme: 

 pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení 

 plný pracovní úvazek 40 hodin týdně  

 nástupní mzda 27 600 Kč 

 příjemné pracovní prostředí a zázemí 

 podpora osobnostního a profesního růstu 

 odpovídající platový růst  

 systém benefitů (stravenky, 25 dnů dovolené) 

 možnost seberealizace v organizaci pomáhající lidem 
 
Předpokládaný termín nástupu:  od 1. listopadu 2019 
 
Místo výkonu práce: 

 Ostrava 
 
Postup pro zájemce: 

 Zájemci zasílejte strukturovaný životopis a motivační dopis o rozsahu 1 strana A4 
 do 29. září 2019  na  e-mailovou adresu: adelante@armadaspasy.cz 

http://www.armadaspasy.cz/
mailto:adelante@armadaspasy.cz


Po předchozí domluvě je možno informovat se o nabízeném pracovním místě, 
poskytovaných službách a prostorách osobně v areálu Adelante, U Nových válcoven 
1571/9, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. 

 Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru 
 

Další informace: 

 Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po 
dobu výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány. 

 Bližší informace: Tomáš Hruška, ředitel, adelante@armadaspasy.cz 
mob: 737 215 411 

mailto:adelante@armadaspasy.cz

