
 

 

 

Národní ústav duševního zdraví - moderní výzkumně a klinicky orientované centrum pro oblast duševního zdraví 

– vypisuje výběrové řízení na místo: 

 

Mzdová účetní 
 

Základní informace 

Výzkumný program / Úsek:  Personální oddělení 

Druh pracovního poměru:  práce na plný úvazek 

Předpokládaný nástup:  ihned 

Doba trvání pracovního poměru: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení  

Pracoviště:  Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD) 

 

Co bude Vaší pracovní náplní 

• příprava výplat zaměstnanců organizace, včetně výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění a 
dalších nutných údajů 

• odpovědnost za správnost výpočtů platů, daní a pojistného a dodržení stanovených lhůt 

• vydávání potvrzení zaměstnancům o dosaženém příjmu apod. 

• roční zúčtování daně z příjmu 

• zpracovává informace zaměstnanců ve mzdovém a personálním systému (SW VEMA) 

• příprava podkladů a zprávy pro Český statistický úřad, MPSV ČR, MZ ČR, Úřad práce apod. 

• úzká spolupráce s kolegyněmi z HR oddělení a s finanční účetní 

• kontrola a evidence docházky 

Co od Vás očekáváme / hodnoticí kritéria 

• min. SŠ s maturitou, nejlépe ekonomického směru 

• praxe na pozici mzdová/ý účetní min. 1 rok 

• pokročilá znalost MS Office 

• znalost AJ min. A2 

• logické uvažování a komunikační dovednosti 

• organizační schopnosti, pečlivost a samostatnost 

• orientace v Zákoníku práce 

 
Co Vám můžeme nabídnout 

• stravenky 

• 5 týdnů dovolené  

• 3 dny zdravotního volna (sick days) 

• příjemné pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném/léčebném ústavu 
 
 

Více informací o tom, co Vám můžeme nabídnout, naleznete v sekci Benefity na našich webových stránkách 
 
 

https://www.nudz.cz/o-nudz/o-nudz/
https://www.nudz.cz/kariera/benefity/
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Přihláška do výběrového řízení 

• Přihlášky na výše uvedené místo je možné ihned 

• Podklady do výběrového řízení - životopis a stručný motivační dopis – a případné dotazy zasílejte na 

email eva.hrdlickova@nudz.cz 

• Uzávěrka přihlášek je 15.7.2022. 

 

Proces náboru a výběru v NUDZ je založen na principech otevřenosti, transparentnosti a spravedlivých postupů, 

které reflektuje OTM-R Politika NUDZ.  

 

Veškeré další otevřená výběrová řízení naleznete na našich stránkách v sekci Pracovní příležitosti  

 

 

Odpovědí na inzerát uchazeč dává následující souhlas: 

Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával mé 

osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám, jejichž 

totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem č. 110/2019, '' Zákon o zpracování osobních údajů '' až do 

odvolání písemnou formou. Informace dle článku 13 GDPR – viz zde.  

 

mailto:eva.hrdlickova@nudz.cz
https://www.nudz.cz/kariera/informace-pro-uchazece/otm-r/
https://www.nudz.cz/kariera/pracovni-prilezitosti/
https://www.nudz.cz/files/common/gdpr-odvolani-souhlasu.doc
https://www.nudz.cz/files/pdf/gdpr-info13.pdf

