
 

 

Česká společnost ornitologická 
Na bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov | 777 330 355 | cso@birdlife.cz | www.birdlife.cz 

 

 

Česká společnost ornitologická je partnerem celosvětového sdružení na ochranu ptáků BirdLife International 

ČSO hledá pracovníka na pozici: 

Finanční asistent/ka 

Zajišťuje plynulý oběh účetních dokladů, platební styk s dodavateli a odběrateli, 

další účetní a administrativní podporu provoznímu oddělení společnosti. 

 

Poloviční úvazek (20 hodin týdně). 

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34. 

Nástup 1. ledna 2020 (nebo dříve dle dohody). 

Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. 

Stručný popis práce 

 fakturace, kontrola a evidence úhrady vystavených faktur, 

 zpracování přijatých faktur (kontrola, evidence a příprava plateb v internetovém 

bankovnictví), 

 příprava finančních dokumentů pro reportování projektů, 

 asistence s dalšími finančními úkony. 

Požadujeme 

 min. SŠ vzdělání, 

 alespoň základní znalost účetnictví, 

 dobrou znalost práce s počítačem (hlavně MS Excel), 

 kladný vztah k administrativní práci, 

 vysokou míru pečlivosti a spolehlivosti, 

 kladný vztah k nevládním organizacím, k ptákům a k ochraně přírody. 

Výhodou 

 praxe v účetnictví, 

 zkušenosti se zpracováním DPH, 

 znalost účetního programu Stereo,  

 zkušenosti z neziskového sektoru, 

 základní znalost angličtiny. 

Nabízíme 

 smysluplnou práci ve vlivné nevládní organizaci s viditelným ochranářským dopadem, 

která je partnerem BirdLife International v Česku, 

 inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí, pracoviště v centru Prahy, 

 úvodní zaškolení, možnost účasti na školeních a seminářích, 
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 pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova, vstřícnost při řešení 

neočekávaných překážek (nemoc dětí apod.), 

 5 týdnů dovolené, 

 SIM s neomezeným voláním a 5 GB dat měsíčně, 

 účast na exkurzích ČSO, 

 základní mzdu 13 000 Kč (poloviční úvazek). 

 

 

Zájemci, hlaste se u ekonomky ČSO Terezy Hájkové, 774 920 265, hajkova@birdlife.cz. 

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte: 

- něco o sobě – proč byste chtěl/a pracovat v ČSO, 

- stručný životopis, 

- máte-li zkušenosti z obdobných pozic, oceníme kontakt na osoby, které mohou 

podat reference. 

 

Termín pro zaslání přihlášek je 7. října 2019. Pohovory s vybranými uchazeči 

proběhnou v druhé polovině října. 


