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ÚČETNÍ

• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru, praxe, obdobná 

kvalifi kace 
• praxe v oboru účetnictví
• znalost práce v SAP
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)
• znalost AJ komunikativní
• schopnost rychle se učit
• ŘP sk. B

Požadujeme:

Nabízíme:

• zpracování a evidence účetních dokladů
• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční a roční 

účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti
• spolupráce při tvorbě daňových přiznání 

(DPH, Kontrolní hlášení, DPPO)

Pracovní náplň:

schopnost rychle se učit

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete 
prosím svůj profesní životopis v českém
jazyce na mail: lenka.misovicova@riho.cz.

ROSTEME INOVUJEME AUTOMATIZUJEME
a hledáme nové zaměstnance

odpovídající fi nanční ohodnocení

stravenky ve výši 120Kč, 13. plat, příspěvky na dopravu atd.

práci v příjemném a věkově rozmanitém kolektivu, místo pracoviště – Suchý u Boskovic
(okres Blansko)

zázemí úspěšné stabilní zahraniční společnosti

Podpořte Vaši imunitu

NABÍDKA PLATÍ POUZE V LÉKÁRNĚ V AREÁLU NEMOCNICE
Akce platí od 1. 2. – 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Rakytníček
214 Kč

Hlíva
390 Kč

Zinek+Selen
85 Kč

-300 Kč
PŘI KOUPI 

2 PŘÍPRAVKŮ 
PÉČE O PLEŤ

-500 Kč
PŘI KOUPI 

3 PŘÍPRAVKŮ 
PÉČE O PLEŤ

Městské informační středisko Boskovice, 
Informační centrum Boskovicko
	 Náš	celý	název	je	Městské	informační	
středisko	Boskovice,	Informační	centrum	
Boskovicko,	 ale	všichni	naši	návštěvníci	
stejně	řeknou,	že	jdou	do	„íčka“.
		 První	vlaštovky	v	tomto	odvětví	ces-
tovního	 ruchu	 se	v	Boskovicích	 formo-
valy	již	začátkem	90.	let	minulého	stole-
tí.	Oficiálně	jako	certifikované	turistické	
informační	centrum	fungujeme	od	roku	
1999.	Posledních	15	 let	provozovala	 in-
focentrum	 společnost	 KM	 TOUR	 –	
BUS.	Od	ledna	tohoto	roku	jsme	se	stali	
součástí	Kulturních	zařízení	města	Bos-
kovice.
	 Každoročně	 k	 nám	 zavítá	 téměř	
20000	 návštěvníků,	 kteří	 nás	 oslovují		
s	 dotazy	 nejen	 z	 oblasti	 turistiky,	 ale		
i	 otázkami	 na	 veškeré	 dění	 ve	 městě,		
i	v	regionu.	
	 Mimo	přímé	propagace	města	a	regio-
nu	 nabízíme	 kopírovací	 služby,	 veřejný	
internet,	 informace	 o	 dopravních	 spo-
jích,	prodáváme	vstupenky	na	kulturní,	
sportovní	a	 společenské	akce,	zajišuje-
me	provoz	radniční	věže	a	úschovny	kol	
a	zavazadel.	
	 Naším	 želízkem	 v	 ohni	 jsou	 místní	
historické	 památky:	 hrad,	 zámek,	 mu-
zeum,	židovská	čtvr	a	sakrální	památ-
ky.	Návštěvníci	 tak	mohou	využít	naši	

nabídku	komentovaných	prohlídek	zmi-
ňovaných	 pamětihodnotí	 včetně	 koste-	
la	 sv.	 Jakuba	 st.	 a	 městské	 památkové	
zóny.	 Novinkou	 letošní	 sezóny	 budou	
komentované	 prohlídky	 sakrálních	 pa-
mátek.	Z	dalších	turisticky	významných	
cílů	nelze	opomenout	westernové	měs-
tečko,	 arboretum	 nebo	 hrady	 a	 zámky	
v	regionu.	
	 V	zimě	se	mimo	památek	zaměřuje-
me	 především	 na	 informace	 o	 nabídce	
zimních	 sportů	 v	 našem	 regionu,	 kde	
máme	 dva	 skiareály	 i	 skvělé	 možnosti	
pro	milovníky	běžek.	V	této	oblasti	jsme	
na	jižní	Moravě	unikátem,	žádný	jiný	re-
gion	v	kraji	nemá	tolik	možností	lyžová-
ní	jako	my.
	 Stejně	jako	ostatní	infocentra	nabízíme	
a	 prodáváme	 turistické	 suvenýry,	 upo-
mínkové	 předměty,	 publikace,	 mapy		
a	další	sortiment	nejen	turistického	zboží.	
V	naší	nabídce	naleznete	řadu	propagač-
ních	materiálů	 jak	místních,	 tak	 i	 regio-
nálních.	Našimi	partnery	jsou	infocentra	
Svitavy,	 Moravská	 Třebová,	 Konice	 či	
zámek	 Náměš	 na	 Hané,	 což	 může	 být		
pro	řadu	místních	obyvatel	překvapením.		
Před	začátkem	každé	turistické	sezóny	si	
proto	vyměňujeme	propagační	materiály	
a	 tím	si	vzájemně	pomáháme	při	 lákání	

turistů	do	naší	oblasti.	Uhodli	byste,	
který	propagační	materiál	je	nejvíce	
žádaný?	Jsou	to	kapesní	kalendáříky.	
Sběratelé	jsou	po	nich	jako	diví	a	my	
rádi	rozšiřujeme	jejich	sbírky.
	 Díky	 spolupráci	 s	 Jihomoravským	
krajem,	 především	 prostřednictvím	
webu	 a	 facebooku	 jižní	 Moravy,	 zvidi-
telňujeme	naše	město	i	region	nejen	po-
zvánkami	k	návštěvám	památek	a	ostat-

ních	zajímavostí,	ale	též	
na	skvělé	kulturní	akce.	
Věříme	 a	 doufáme,	 že	

nám	letos	situace	v	naší	krásné	zemi	do-
volí	 opět	 rozjet	 naše	 aktivity	 „na	 plné	
pecky“!		

Text: Miloslava Luňáčková
Foto: archiv MIS


