
Národní filmový archiv hledá

finanční analytik / analytička / účetní - rozpočtář / rozpočtářka

Baví vás práce s čísly a tabulkami, rádi propojujete informace a přemýšlíte nad tím, jak získat
a využít exaktní data? Nabízíme vám dlouhodobé a stabilní místo v Národním filmovém archivu, kde
vaše práce bude dávat smysl v rámci péče o české filmové dědictví. Pracujeme za flexibilních
pracovních podmínek s ohledem na individuální potřeby zaměstnanců, využíváme práci z domova a
na našich pracovištích vládne přátelské a neformální prostředí. Nastoupit můžete od 1. 8. 2022 nebo
dle dohody, na celý úvazek (nebo dle dohody), s platem od 28 000 do 38 000 dle praxe a vzdělání.

Náplň práce:

● tvorba finančních plánů a rozpočtu organizace, vč. navrhování rozpočtových pravidel
● sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů, vyhodnocování

finančních plánů, včetně oblasti dotací
● návrhy a realizace rozpočtových změn, reporting a podklady pro vedení organizace
● metodika a poradenství uvnitř organizace
● práce s programem Helios

Očekáváme:

● studium či praxe v oblasti ekonomiky
● výbornou znalost práce s PC (Excel / Google Sheets / účetní programy)
● samostatnost a osobní invenci
● dobrou komunikaci, plánování a organizaci práce
● výhodou vám bude znalost problematiky příspěvkových organizací

Nabízíme:

● pracoviště v Praze na Žižkově, flexibilní pracovní dobu, home office, služební notebook, mobil
● stravenkový paušál 1.400 Kč/měsíc ✩ volný vstup do kina Ponrepo a do dalších kulturních

institucí ✩ příspěvek na sportovní/kulturní aktivity, na péči o zdraví, dovolenou nebo sociální
připojištění ✩ sleva na publikace ✩ rekreační středisko NFA

● samozřejmostí je 5 týdnů dovolené a 5 sick-days ročně, plná podpora a zaučení

Průběh výběrového řízení: do 12. 6. 2022 zašlete strukturovaný životopis, motivační dopis a
kontakty na reference na email katerina.urbanova@nfa.cz. Vybraní uchazeči budou požádáni o
vypracování domácího úkolu a v případě dobrých výsledků pozváni k osobnímu pohovoru.


