OBEC Kvetoslavov
Obecný úrad Kvetoslavov
930 41 Kvetoslavov 258
OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu:
účtovník obecného úradu
Miesto práce: Obec Kvetoslavov
Predpokladaný termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto):
Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Účtovníctvo:
 komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva obce v súlade s platnou
legislatívou
 účtovanie banky, dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov
 evidencia majetku
 zostavenie ročnej uzávierky a konsolidácie
 spracovanie priznania DPH, KV, Dane z príjmu PO
 spracovanie štatistických výkazov
Rozpočtovníctvo:
 samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania
Mzdová a personálna agenda:
 spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy
 spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov
 výpočet miezd a príprava podkladov k výplatám miezd
 komunikácia s inštitúciami – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový
úrad(výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania, atď.)
 vykonávanie samostatnej práce na úseku personálnej agendy
Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské vzdelanie s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Vzdelanie v odbore:
ekonomické
Počet rokov praxe:
3 roky
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Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva
 pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)
 orientácia v daňovej legislatíve
 prax na odbornej pozícií min. 3 roky
 pôsobenie vo verejnej správe výhodou
 diskrétnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, logické myslenie,
flexibilnosť a zodpovednosť, skúsenosť s programom URBIS výhodou
 vyžaduje sa najmä znalosť právnych predpisov:
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákonník práce
Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zoznam požadovaných dokladov:
1.
2.
3.
4.

Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín doručenia žiadosti do: 30.09.2020
Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OCÚ počas
stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :
Obecný úrad
Kvetoslavov č. 258
930 41 Kvetoslavov
Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:
obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk
kontakt: 031/562 50 36
Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
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starosta obce Kvetoslavov
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