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Charitní dům pokojného stáří  
 

Cetechovice 71, hledá pracovníka / pracovnici na pozici: 

 

Hospodářka pro ekonomickou oblast v zařízení 
 

Sociální služba:   
Domov se zvláštním režimem 38 lůžek a odlehčovací služba 4 lůžka (celkem 42 uživatelů) 
Datum nástupu: 14. 11. 2022 nebo po dohodě 
 
Nabízíme: 

 Práce na 1,0 úvazek  

 Pravidelné odměny 

 Výhodný mobilní tarif 

 25 dní placeného pracovního volna 

 Příspěvek organizace na pojištění při škodě způsobené zaměstnavateli 

 

Požadujeme: 

 Středoškolské vzdělání ekonomického směru. 

 Čistý trestní rejstřík 

 Zdravotní způsobilost 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič  

 Výborné komunikační a organizační dovednosti 

 Ovládání kancelářského software, zejména excel a výpočty v excelu 

 Osobní zaujetí, trpělivost, spolehlivost, laskavost, pečlivost, přesnost. 

 

Uchazeč do 3. 11. 2022 předloží: 

 strukturovaný životopis, který mimo jiné zahrnuje identifikační údaje o zájemci, mobilní kontakt, email, 
souhlas se zpracováním osobních údajů 

a to na email: anna.valachova@kromeriz.charita.cz nebo do schránky poštou či osobně. 

 

 

Výběrové řízení proběhne 8. 11. 2022 na Ztracené 63/1, Kroměříž. 
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Co bude obsahem Vaší práce? 

 
Zpracovávání, vedení a kontrola pokladny Charitního domu pokojného stáří. 
Zpracovávání, vedení a kontrola pokladny depozit (peníze uživatelů). 
Zpracovává podklady pro mzdovou účtárnu za zaměstnance Charitního domu pokojného stáří. 
Kontroluje a eviduje platby uživatelů za služby. 
Zodpovídá za správnost výpočtu plateb uživatelů, řeší opožděné platby, poskytuje podklady pro 
pozůstalost. 
V zájmu uživatele jedná s rodinami nebo opatrovníky. 
Úzce spolupracuje s ekonomickým úsekem Charity Kroměříž. 
 
 
 
 
 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu 
nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů / uchazeček. 


