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 NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení   

na pracovní pozici 

EKONOMKA / EKONOM OBLASTI 

 
 
Pobočka NADĚJE Praha poskytuje sociální, zdravotní a humanitární služby zaměřené na lidi 
v nouzi. Je součástí celostátní organizace sdružené pod jednotné identifikační číslo. NADĚJE v 
Praze zaměstnává 130 zaměstnanců. Obecnou náplní práce ekonoma/ekonomky je zajištění 
ekonomické agendy oblasti.   

 
Náplň práce: 

• sestavování rozpočtů, průběžná kontrola a optimalizace čerpání rozpočtů, 

• vyúčtování dotací, zpracování a koordinace průběžných a závěrečných finančních 
zpráv,  

• metodické vedení ekonomiky pobočky, metodické vedení a kontrola účetnictví, 
inventarizací a spisové služby, 

• zpracování statistických výkazů,  

• spolupráce s ekonomickou ředitelkou NADĚJE (například příprava podkladů pro 
daňová přiznání, výroční zprávy a další),  

• komunikace se zástupci poskytovatelů dotací (Magistrát města Prahy, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, apod.)    

• spolupráce a komunikace s vedoucími středisek, pracovníky administrativy,  

• vedení týmu účetních. 

 
Požadujeme: 

• vzdělání ekonomického směru, výhodou je VŠ nebo VOŠ,  

• znalost podvojného účetnictví a práce na PC, 

• znalost legislativy zákona o účetnictví 563/1991 Sb., 

• samostatnost, spolehlivost,  

• dobré komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce a vedení malého týmu 
pracovníků,  

• výhodou je znalost prostředí sociálních služeb a účetního systému ABRA. 

 
Nabízíme: 

• pružnou pracovní dobu, část pracovních činností je možné vykonávat z domova,   

• nástupní mzda 50 000 Kč hrubého, navýšení mzdy po prvním odpracovaném roce,   

• dovolená 25 dní, 

• zapracování do struktury organizace a zaškolení v systému ABRA,  

• plný pracovní úvazek,  

• výborný pracovní kolektiv v příjemném zázemí, vstřícné jednání, vybavení notebookem 
a telefonem.  



Další informace: 

• Nástup 1.8.2022 případně po dohodě.

• Pracoviště na adrese K Brance 11/19e, Praha 5 – Stodůlky.

• Zájemce zašle strukturovaný životopis na níže uvedený kontakt.

• Průběh výběrového řízení: zájemci zašlou životopis na základě kterého bude proveden
výběr uchazečů pro ústní pohovor.

• Zájemce o zaměstnání souhlasí se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas uděluje
zasláním požadovaných dokumentů. Po ukončení výběrového řízení budou zaslané
dokumenty trvale smazány nebo skartovány.

Kontakt: 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 17.7.2022 na níže uvedený 
kontakt.  

Kontaktní osoba:  
Mgr. Petra Svobodová, personalistka;  
email: petra.svobodova@nadeje.cz 
telefon: 770 183 580 případně 775 889 701 
adresa: NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 
https://nadeje.cz/praha 


