
 
 
Národní filmový archiv hledá  
 
Účetní / Zástupce či zástupkyni hlavní účetní 
 
Zajímá vás stabilní zaměstnání s možným kariérním postupem?  
 
V současné chvíli hledáme posilu do ekonomického oddělení. Práce je vhodná pro 
uchazeče, který se vyzná v účetnictví, chce se dlouhodobě realizovat a uplatnit při dalším 
rozvoji NFA. V budoucnu je možný postup na pozici "hlavní účetní".  
 
Jsme stabilní kulturní instituce, která nabízí smysluplnou práci v přátelském a neformálním 
prostředí. S námi se budete podílet na péči o filmové dědictví a na rozvoji současného 
audiovizuálního průmyslu.  Na našich zaměstnancích nám záleží, poskytujeme jim podporu 
a nabízíme množství benefitů.  
 
Co byste měli na starost? 

● vedení evidence a účtování majetku organizace 
● odpisy majetku, transferové podíly 
● spolupráci při inventarizaci majetku a závazků organizace 
● evidenci neuhrazených pohledávek 
● spolupráci při sestavování účetních závěrek 
● zastupování hlavní účetní 

 
Očekáváme: 

● SŠ/VŠ vzdělání  (vhodné i pro absolventy) 
● studium účetnictví nebo praxe v oboru 
● uživatelskou znalost PC (Word, Excel, Google Suite, účetní programy - výhodou 

znalost programu Helios Green) 
 

Nabízíme: 
● úvazek 1,0 
● pracoviště v Praze na Žižkově, flexibilní pracovní dobu, home office, služební 

notebook, mobil, možnost vzdělávání 
● plat od cca 25.000,- Kč (9. platová třída/platový stupeň dle dosavadní praxe , osobní 1

ohodnocení po zkušební době) 
● stravenky 100 Kč/den 
● příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na sport, kulturu, rekreaci, penzijní 

pojištění aj. 
● 5 týdnů dovolené + 5 sick days ročně; projektové dny a další akce 

1 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzQxWUixaahDVkZGb2xYek9fYk9nMTJ4bXhmQXlnZWl0ZzFj/view?usp=sharing


 

● volný vstup do kina Ponrepo a do dalších paměťových institucí včetně hradů a 
zámků 

● rekreační středisko pro letní dovolenou 
 

Nástup: od srpna 2020 nebo dle dohody 
 
Přihlášky: do 30. 06. 2020 posílejte na adresu katerina.urbanova@nfa.cz své životopisy a 
podrobné motivační dopisy. Vítány jsou i doporučující dopisy nebo kontakt na reference. 
Vybraní uchazeči budou během července 2020 pozváni k osobním pohovorům. 
 
Odesláním životopisu udělujete Národnímu filmovému archivu souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), se 
zpracováním vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici. 
 
Více o práci v NFA na nfa.cz/cz/o-nas/volna-mista  
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