Výberové konanie na pozíciu mzdový účtovník/účtovníčka

Obec Sačurov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na
Obecnom úrade v Sačurove na pozíciu mzdový účtovník/účtovníčka.

Názov pracovného miesta:
-

mzdový účtovník/účtovníčka

Miesto výkonu práce:
-

Obec Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov

Charakteristika, kritériá a požiadavky:
-

mzdové účtovníctvo- pokročilý, agenda miezd
Ifosoft- mzdy
spolupráca s ÚPSVaR – refundácia miezd zamestnancov, ktorých prac. miesto bolo
vytvorené na základe projektov ÚPSVaR a ÚSVPRK
komplexné vedenie miezd a personalistiky,
spracovanie štatistických výkazov, výkazov na DÚ, RISSAM
správa dane z nehnuteľností a poplatkov,
práca s DCOM (vedenie elektronickej registratúry),
pravidlách územnej samosprávy ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet,
minimálne na úrovni pokročilý
agenda sociálnych služieb spojených s odkázanosťou na sociálne služby

Rozsah pracovného úväzku:
-

plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:
-

Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo
vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Prax v samospráve vítaná
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Prax:
- v oblasti mzdového účtovníctva – minimálne 2 roky.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
5. písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Mzdové ohodnotenie:
Na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania Poštou alebo
osobne do podateľne obecného úradu na Obec Sačurov, Osloboditeľov385, 094 13 Sačurov, alebo
emailom na: obec@sacurov.sk najneskôr do 21.01.2022 do 12.00hod.
Označenie: „Výberové konanie“ –„ Účtovník/Účtovníčka“ Uchádzač o pracovnú pozíciu –
účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude telefonicky
pozvaný na pohovor.
Dátum možného nástupu: 01.02.2022
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.
Kontakt: Telefón: 0574497277 e-mail.: obec@sacurov.sk

V Sačurove 10.01.2022

Peter Barát
starosta obce
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