Česká komora architektů vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

„ŘEDITEL KANCELÁŘE ČKA“
NÁPLŇ ČINNOSTI ŘEDITELE KANCELÁŘE
Ředitel řídí Kancelář v souladu s pokyny představenstva ČKA, které mu jsou tlumočeny buď přímo
na zasedání představenstva, nebo předsedou Komory, popřípadě určeným členem představenstva.

Ředitel Kanceláře ČKA
a) je nadřízen všem zaměstnancům Kanceláře,
b) uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy zaměstnanců Kanceláře, stanoví jim pracovní
povinnosti,
c) vydává vnitřní směrnice a opatření k zajištění činnosti Kanceláře,
d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Kanceláře,
e) stanoví mzdové výměry zaměstnanců Kanceláře,
f) vede mzdovou a personální agendu, připravuje podklady pro zpracování mzdové
agendy,
g) na základě plánu činnosti Komory navrhuje představenstvu rozpočet Komory na
příslušný rok, sleduje průběžné plnění rozpočtu, informuje představenstvo o plnění
rozpočtu, event. navrhuje představenstvu opatření k jeho dodržení,
h) na základě plánu činnosti sestavuje rozpočet Kanceláře na příslušný rok, sleduje
náklady a zodpovídá za dodržení schváleného rozpočtu představenstvu,
i) trvale sleduje a vyhodnocuje hospodaření Komory v případné spolupráci s
příslušnými pověřenými členy představenstva, spolupracuje na řešení účetních
záležitostí, daňových záležitostí a záležitostí auditu a koordinuje práce s externími
spolupracovníky pověřenými zpracováváním agendy účetnictví, hospodaření, daní a
pojištění,
j) trvale sleduje a vyhodnocuje smlouvy uzavírané Komorou v rozsahu její působnosti
a zpracovává podklady pro přípravu, projednání a uzavírání těchto smluv.
POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vysokoškolské vzdělání (ekonomický nebo právní obor výhodou)
strukturovaný životopis;
motivační dopis;
zkušenost s řízením a ekonomickým vedením;
organizační schopnosti a řídící předpoklady;
znalost světového jazyka, nejlépe angličtiny;
bezúhonnost doložená místopřísežným prohlášením;
zájem a orientace v oboru architektura a urbanismus výhodou.

NABÍZÍME:
pracovní pozici se zajímavou pracovní náplní, přiměřeným mzdovým ohodnocením s pracovištěm v centru Prahy.
Nabídky prosím předkládejte nejpozději do 31. 5. 2019 do Kanceláře České komory architektů, Josefská 6/34,
110 18 Praha 1 nebo elektronicky na eva.faltusova@cka.cz
V Praze dne 5. 4. 2019
Ing.arch. Ivan Plicka
předseda
České komory architektů

