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Teplárny Brno, a.s.  
přijmou zaměstnance na pracovní pozici  

„R – mzdová účetní“ 
 
Požadavky: 

 Vzdělání SŠ nebo vyšší odborné (Bc.) ekonomického směru 

 Praxe v oblasti mzdového účetnictví min. 3 roky, výhodou ve výrobním podniku s více 
jak 100 zaměstnanci 

 Velmi dobrá znalost mzdové a daňové problematiky, Zákoníku práce 

 Znalost mzdového programu (VEMA výhodou) 

 Schopnost jednat s lidmi, komunikativnost 

 Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, vysoká pracovní morálka  

 Výborná znalost práce na PC  - MS Office (Excel, Word) 

 Výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) 

 Motivační dopis 
 

Hlavní pracovní náplň a požadavky s ní spojené: 

 Společně se samostatnou mzdovou účetní odpovídá za mzdovou agendu cca 400 
zaměstnanců dle platné legislativy, vč. její aktualizace v SW VEMA. 

 Vede agendu cca 100 DPČ a DPP.  Zadává nástupy, změny včetně odvodů ZP, SP.  

 Vede evidenci zaměstnanců u penzijních a životních pojištění. 

 Vede evidenci o vyplacených mzdách, srážkách z mezd, čerpání ŘD. 

 Vede účetní agendy vč. rozúčtování mezd na nákladová střediska. 

 Vede evidenci týkající se daní (Prohlášení k dani z příjmu). 

 Vede a distribuuje ELDP po dobu trvání pracovního poměru. 

 Vede agendu týkající se exekucí a insolvencí a komunikuje se soudními exekutory a 
insolvenčními správci. 

 Komunikuje přes portál se státními orgány (ČSSZ, FÚ, ...) 

 Odpovídá za archivaci mzdových dokladů.  
 

Nabízíme:  

 Zajímavou práci v prosperující společnosti, stanete se součástí týmu, který hřeje Brno 

 Odpovídající finanční ohodnocení  

 Zaměstnanecké benefity – smlouva na dobu neurčitou, pracovní doba 37,5 hodin týdně, 
5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní 
pojištění, osobní konto zaměstnance (na rekreaci, sport, kulturu,…) 

 Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu 
 
Nástup do pracovního poměru ihned nebo dle dohody na trvalý pracovní poměr. 
 
Přihlášku s příslušnými doklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, kopii nejvýše 
dosaženého vzdělání, originál nebo ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců 
- je vyžadováno z důvodu spočívajícího v povaze práce) předejte nejpozději do 23. 06. 2021 do 
12:00. Lhůta je hmotněprávní, tj. přihláška do výběrového řízení musí být ve stanovené lhůtě 
skutečně doručena společnosti Teplárny Brno, a.s. V pracovní dny doručte osobně na podatelnu 
sídla společnosti Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno, a to do 12.00 hod. nebo zašlete na adresu 
Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno 638 00. 

 
Obálka musí být zřetelně u adresy společnosti Teplárny Brno, a.s. označena textem „Neotevírat 
– R – mzdová účetní“ 
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Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška 
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazení pracovního místa. 
Později podané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 


