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Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Samostatný odborný referent
Obec Drienica v súlade s § 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 v kancelárii Obecného úradu v Drienici na pozícii Samostatný odborný referent so
zameraním na mzdovú a daňovú agendu
Názov pracovného miesta:
Samostatný odborný referent so zameraním na mzdovú a daňovú agendu
Výkon práce: Obecný úrad v Drienici
Charakteristika pracovného miesta:
•

samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy

•

samostatné zabezpečovanie správy miestnych daní a poplatkov cez program DCOM

•

vybavovanie ucelenej odbornej agendy pri správe daní a poplatkov podľa Daňového
poriadku

•

pokladničná práca

•

samostatné a komplexné vedenie evidencie obyvateľstva obce

•

osvedčovanie listín a podpisov na listinách

•

vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov

•

osvedčovanie listín a podpisov na listinách
Rozsah pracovného úväzku: plný pracovný úväzok 100%
Kvalifikačné predpoklady: úplne stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Kritéria a požiadavky:

•

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

•

zákon 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

•

školské zákony a vyhlášky

•

zákonník práce

•

zákon o obecnom zriadení a o majetku obcí

•

zákon o účtovníctve so zameraním na verejnú správu
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•

účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách

•

daňové zákony

•

zákon o finančnej kontrole

•

zabezpečovanie dodržiavania účtovných a daňových termínov

•

práca so mzdovým programom IVES vítaná

•

kancelársky balík Microsoft Office
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Odborná prax: - v oblasti mzdovej agendy minimálne 1 rok
Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva obce a rozpočtových organizácií.
Osobné predpoklady: bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť
a rozhodnosť, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, zmysel pre presnosť, poriadok
a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným
nasadením
Platové podmienky: - 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
- plat minimálne vo výške 692,00 Eur
Zoznam požadovaných dokladov:
•

žiadosť o prijatie do zamestnania vrátane uvedenia tel. čísla a emailovej adresy

•

štruktúrovaný životopis

•

úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

•

kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

•

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) adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

•

písomný súhlas uchádzača pre organizáciu Obec Drienica so spracovaním poskytnutých
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o voľné pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového
konania poštou, alebo osobne na adresu Obec Drienica, Obecný úrad Drienica 168, 083 01
najneskôr dňa 21.5.2021 do 15:00 hod. s označením „Výberové konanie – Samostatný
odborný referent – neotvárať!
Uchádzač o pracovnú pozíciu – Samostatný odborný referent so zameraním na mzdovú
a daňovú agendu po splnení podmienok podania žiadosti a po predložení povinných dokladov
k nej bude pozvaný na pohovor.
Dátum možného nástupu: 01.07.2021
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: Ing. Igor Birčák, starosta obce
Telefón: 051/4584222
E-mail.: obec@drienica.sk

