
Domov pod hradem Žampach 
příspěvková organizace Pardubického kraje 

(poskytované sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, 
odlehčovací služba, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny) 

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi 

PERSONÁLNÍ - MZDOVÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE  
pracovní náplň - zodpovědnost za personální a mzdovou agendu organizace 

- kompletní samostatné zpracování platů, platové uzávěrky, 
včetně odvodů dle platných právních předpisů za zaměstnance 
a zaměstnavatele, komunikace s orgány státní správy, 
exekutory a insolvenčními správci 

- uzavírání a ukončování pracovních poměrů, vedení osobních 
spisů zaměstnanců  

- organizace a příprava výběrových řízení nových zaměstnanců 
- zpracování zákonných statistických přehledů 
- zabezpečení všech činností, hlášení a evidence v souvislosti s 

daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, v oblasti 
důchodového zabezpečení, sociálního a nemocenského pojištění, 
zdravotního pojištění 

- zpracování ročního zúčtování zaměstnanců 
- zpracování statistických údajů dle požadavků zřizovatele 
- správa dat v informačním systému 
- podklady pro rozpočet  
- výkon interního auditu 
- součinnost při registraci sociálních služeb 
- odškodňování pracovních úrazů; 

platové zařazení - dle n.v. 564/2006 Sb. 9. platová třída;  
15.230.- až 22.930,- Kč dle praxe  
+ mimotarifní složky platu 

předpokládaný 
nástup 

- 11 – 12/2017; 

kvalifikační 
předpoklady 

- ÚSO - ekonomického zaměření  
 + praxe v oboru – výhodou; 

dále požadujeme - znalost pracovněprávní legislativy, znalost mzdových předpisů 
a související legislativy pro příspěvkové organizace 

- znalost MS Office (Word, Excel, Outlook) 
- orientace v cestovních náhradách, FKSP, spisové službě 
- zodpovědnost,  samostatnost, spolehlivost; 

přihlášení / 
termín VŘ 

- přihlášky lze podat písemnou formou do 31.08.2017 na adresu 
Domova pod hradem Žampach (náležitosti a požadované přílohy 
přihlášky jsou uvedeny na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532), 

- termín VŘ: předpokládaný termín 19.9. a 20.9. 2017 (přesný 
termín výběrového řízení bude vybraným uchazečům potvrzen); 

doplňující 
informace 

- Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení. 
- Na základě výsledků výběrového řízení si organizace 

vyhrazuje právo pracovní pozici neobsadit. 
bližší informace - p. Hana Hýblová, tel. 465 635 159 (po – pá 08:00 – 14:00), 

personalni@uspza.cz  
(Luděk Grätz – ředitel domova, tel. 603 878 659) 

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 

tel. ústř. 603 569 564, 465 618 184, 465 618 134 
uspza@uspza.cz , http://www.uspza.cz  

http://www.uspza.cz/index.php?id=10532
mailto:personalni@uspza.cz
mailto:uspza@uspza.cz
http://www.uspza.cz/

