VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE JEDNÉHO PRACOVNÉHO
MIESTA NA OcÚ V HORNOM TISOVNÍKU
30.03.2021
Obec Horný Tisovník, 962 75 Horný Tisovník č.77, okres Detva, IČO 00319953
v súlade s ust.§ 6 ods.1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta na Obecnom úrade v Hornom
Tisovníku na pozíciu Pracovník OcU, všeobecný administratívny pracovník – referent
účtovníctva
Charakteristika pracovného miesta:
- Samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
- Spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
- Zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov
- spolupráca s audítorom obce
- záverečný účet obce a výročná správa obce
- osvedčovanie podpisov a listín
- evidencia obyvateľstva, centrálna ohlasovňa, register adries
- evidencia faktúr, protokolovanie pošty, dane z nehnuteľnosti a poplatky
- spracovanie miezd
- dochádzka pracovníkov v hmotnej núdzi
Podmienky účasti na výberovom konaní:
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
- znalosti zákonov:
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- užívateľské ovládanie PC Word, Excel, Office a účtovných programov
Iné kritériá a požiadavky
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony
- zdravotná spôsobilosť
- analytické a logické myslenie
- dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť

- prax v samospráve výhoda
- prax v účtovníctve minimálne 1 rok
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis uchádzača
- overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
Predpokladaný nástup: 01.07.2021, prípadne podľa dohody.
Pracovný pomer na dobu neurčitú.
Platobné zaradenie v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na Obecnom úrade,
dátum pohovoru mu bude oznámený emailom.
Obecný úrad si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 25.04.2021 do 12:00 hodiny
v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie: Všeobecný administratívny pracovník –
referent účtovníctva NEOTVÁRAŤ“
Na adresu: Obecný úrad Horný Tisovník, 962 75 Horný Tisovník č.77.
Viac informácií u starostu obce na tel. čísle 0902 259 257, alebo na email htisovnik@podpolanou.sk

