OBEC ŠTITÁRE, Pri Prameni 125/14, 951 01 Štitáre

Oznámenie
OBEC Štitáre
so sídlom Pri Prameni 125/14, Štitáre
v zastúpení Ing. Zuzanou Vinkovičovou, starostkou obce
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

príjme
do pracovného pomeru
na Obecnom úrade v Štitároch
účtovníka/účtovníčku.

Miesto výkonu práce:


Obec Štitáre, Pri Prameni 125/14, 951 01 Štitáre
Charakteristika pracovného miesta:








samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce,
spracovanie rozpočtu obce, plnenia rozpočtu obce,
spracovanie uzávierky, individuálnej uzávierky a finančných výkazov,
vedenie majetku obce,
vedenie mzdovej evidencie, personalistika,
zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov

Rozsah pracovného úväzku:


plný úväzok
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Pracovný pomer:


doba určitá
Kvalifikačné predpoklady:



Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské
vzdelanie ekonomického zamerania
Kritériá a požiadavky:










ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu,
znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy,
zákon o majetku obcí a obecnom zriadení,
zákon o finančnej kontrole,
zákon o účtovníctve,
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý.
Prax:



v oblasti účtovníctva – minimálne 2 roky. Výhodou je znalosť a ovládanie programov Keo ,
RISSAM
Osobnostné predpoklady:



spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a
dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. štruktúrovaný životopis,

Dátum a miesto podania žiadosti o prijatie do zamestnania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o prijatí do zamestnania osobne alebo
poštou na adresu obecného úradu: Obec Štitáre, Pri Prameni 125/14, 951 01 Štitáre najneskôr
do 25. 03. 2019
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Dátum možného nástupu:
01. 04. 2019

Základná zložka mzdy:
podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 5, plat. stupeň 2
(v závislosti od počtu odpracovaných rokov) + osobné ohodnotenie.

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: Ing. Zuzana Vinkovičová
Telefón: 0918 320 830
e-mail.: starostka@stitare.sk

_____________________________________________________________________________________
Telefón
Fax
E-mail
Internet
IČO
+421 37/652 8828
+421376528828
ekonom@stitare.sk
www.stitare.sk 37869531
+421 918 320 846
starostka@stitare.sk

