Финансијско-рачуноводствени аналитичар
Оглас важи од: 04.9.2019.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Трг ослобођења 12
Финансијско-рачуноводствени аналитичар
Опис посла: планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених
послова; развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о
финансијском пословању; прати стање, спроводи стручне анализе; испитује информације и анализира
акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада;
израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализацији пројеката; припрема опште и
појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; контролише и надзире
припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; контролише преузимање обавеза за
реализацију исхода; учествује у припреми финансијских извештаја; контролише трансакцију рачуна
прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза; обезбеђује примену закона из области
свог рада; прати усаглашавање потраживања и обавеза.
УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера, 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање
три године радног искуства из области делокруга рада (кандидат ће бити позван на информативни
разговор са могућношћу тестирања о познавању примене стручности на област рада туристичких
организација); знање рада на рачунару (МС Оффице, Интернет, Wиндоwс), знање страног језика који је
обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете; усмереност ка
резултатима; одличне организационе способности; професионализам, прецизност и тачност у обављању
послова; спремност за тимски рад. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и услове из
одредби чланова Закона о раду: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да нису осуђивани
на казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: 1.
диплому о стручној спреми, 2. уверење о држављанству РС, 3. извод из матичне књиге рођених, 4.
исправе којима доказује радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 5. уверење о
здравственој способности, 6. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од 6
месеци), 7. сетификат или други доказ о познавању енглеског језика као и познавање рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног
бележника. Пријава на оглас садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на оглас и одговорности на тим пословима, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаву на оглас са комплетном
документацијом слати на адресу: Туристичка организација општине Власотинце - в.д. директора, Трг
ослобођења 12, 16210 Власотинце, са назнаком „За оглас”. Лице задужено за давање обавештења о
огласу: Наташа Ђокић Живковић, тел. 062/232-842. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће бити разматране.
Овај оглас објављује се на веб-страници Туристичке организације Општине
Власотинце: www.toovlasotince.rs.

