OBEC ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
zastúpená
Starostom obce Šarišské Michaľany
Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18, Šarišské Michaľany, 082 22
vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie miesta

účtovníčky pre účtovnú a mzdovú agendu
Kvalifikačné predpoklady





úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania alternatívne vysokoškolské vzdelanie
minimálne I. stupňa ekonomického zamerania,
najmenej 3 roky odbornej praxe na úseku účtovníctva z toho prax v podvojnom
účtovníctve so zameraním na verejnú správu minimálne 1 rok (vítaná prax v podvojnom
účtovníctve so zameraním na obecnú samosprávu)
najmenej 1 rok odborná prax na úseku mzdového účtovníctva;

Iné kritéria a požiadavky







bezúhonnosť,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
zdravotná spôsobilosť na výkon obsadzovaného pracovného miesta,
znalosť príslušnej legislatívy,
samostatnosť, komunikatívnosť,
znalosť práce s výpočtovou technikou - ovládanie práce s užívateľským sofvérom
IFOsoft vítaná

Zoznam požadovaných dokladov
1. žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom vrátane uvedenia
telefónneho čísla a záväznej kontaktnej e- mailovej adresy,
2. profesijný životopis (presný popis odbornej praxe),
3. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
5. čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovaného
pracovného miesta,
6. čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
7. pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle §
3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko,
ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia,
c) adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
d) štátne občianstvo,
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e) pohlavie,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu,
g) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
8. písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely evidencie
uchádzačov výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Forma výberového konania


ústna zameraná na overenie vedomostí z príslušnej legislatívy najmä:
o Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
o Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
o Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č.
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
o Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
o Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
o Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o Zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
o
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Forma odmeňovania


v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov - platová trieda 9

Predpokladaný dátum nástupu :
01.01.2021
Druh pracovného pomeru :


doba neurčitá, so skúšobnou dobou 3 mesiace

Doručenie žiadostí
Požadované podklady doručte najneskôr do 23.12.2020 do 12.00 hod. e-mailom na adresu:
obec@sarisskemichalany.sk, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: „Výberové konanie
– účtovníčka - NEOTVÁRAŤ“
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Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí splnia
požadované predpoklady, oznámené telefonicky alebo písomne – na e- mailovú adresu
zadanú uchádzačom.

Bližšie informácie
Kontaktná osoba:
o Ing. Stanislav Škop, prednosta obecného úradu
o tel.: 0911 390 874
o e-mail: obec@sarisskemichalany.sk

Šarišské Michaľany, dňa 17.12.2020
Mgr. Jozef Mačo – starosta obce

Príloha:
o pracovná náplň
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