
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo:
ekonomický expert/finanční analytik

Požadavky:

- VŠ vzdělání ekonomického směru
- tvorba a vyhodnocování ekonomických modelů a analýz
- práce na PC (zejm. MS Excel a MS Word na vyšší uživatelské úrovni)
- ochota  učit  se  novým  věcem,  pečlivost,  spolehlivost,  samostatnost  a  dobré  komunikační

schopnosti, morální a občanská bezúhonnost.

Výhodou je:

- znalost církevního prostředí a motivace pomáhat církvi v náročném transformačním období
ekonomického oddělení státu a církve

- obecný ekonomický rozhled a zkušenost z oblasti finančního a ekonomického řízení
- zkušenost s ekonomickým řízením nebo finančními analýzami ziskových i neziskových aktivit

a podniků či organizací
- zkušenost  s controllingem,  zpracováním  a  vyhodnocováním podnikatelských  záměrů  nebo

s organizací výběrových řízení
- orientace v účetní nebo daňové oblasti
- základní povědomí o problematice obchodního práva

Pracovní náplň:

- tvorba a vyhodnocení rozpočtů a plánů 
- tvorba ekonomických analýz a ekonomických modelů
- porovnávání a vyhodnocování nabídek, investičních příležitostí a finančních nástrojů
- metodická podpora ekonomických procesů

Nabízíme:

- stabilní zaměstnání s možností profesního růstu a řadou zaměstnaneckých benefitů
- možnost  podílet  se  na  zajímavé  profesní  a  intelektuální  výzvě  transformace  finančního

a ekonomického řízení pražské arcidiecéze
- příjemné pracovní prostředí v atraktivní lokalitě blízko Pražského hradu
- možnost dalšího vzdělávání

K přihlášce  přiložte  strukturovaný  životopis  a  motivační  dopis.  Arcibiskupství  pražské
IČO: 00445100, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1,  bude zpracovávat osobní údaje uvedené
ve strukturovaném  životopise  a  motivačním  dopise,  jakož  i kontaktní  údaje  pro  účel  konání
výběrového  řízení  z titulu  plnění  smluvní  povinnosti  a  předsmluvních  aktivit.  V případě  výběru
uchazeče budou osobní údaje použity k přípravě pracovní smlouvy a povinné dokumentace. Osobní
údaje nebudou v rámci přijímacího řízení předávány třetím osobám.

Možný nástup: podle domluvy
Místo výkonu práce: Praha
Strukturovaný životopis posílejte do:  31. srpna 2018
e-mailem: augustina.vankova@apha.cz
Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní
pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.
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