Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 93041 Hviezdoslavov, SR

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO
Obec Hviezdoslavov vypisuje výberové konanie na funkciu

Referent obecného úradu
Kandidát na pracovné miesto „Referent OÚ Hviezdoslavov“ obce Hviezdoslavov zašle alebo
odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď požiadavky) do 15.
februára 2019 do 11:30 hod. na Obecnom úrade Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 93041
Hviezdoslavov v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie“
Miesto výkonu: Obecný úrad Hviezdoslavov
Pracovný vzťah: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď, príp. dohodou
Požiadavky:
• minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie – ekonomické zameranie výhodou,
• profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej praxe a pozícií,
• motivačný list v slovenskom jazyku,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné prehlásenie žiadateľa o čistom registri trestov,
• znalosť podvojného účtovníctva - výhodou,
• znalosť mzdového účtovníctva - výhodou,
• znalosť základných noriem samosprávy,
• znalosť PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint),
• proaktívny prístup k riešeniu úloh a chuť neustále sa vzdelávať,
• príjemné vystupovanie; komunikatívnosť.
Zamestnanecké benefity:
• možnosť navštevovať vzdelávacie kurzy a školenia počas celého roku,
• parkovanie, káva a pitný režim zdarma; stravné lístky v hodnote 4,80 Eur,

•
•

vždy v lete raz ročne spoločná večera s kolektívom zamestnancov a starostom,
po uplynutí 3-mesačnej skúšobnej doby možnosť osobného ohodnotenia.

Náplň práce:
• administratívna podpora Obecnému úradu Hviezdoslavov,
• administratívna podpora Stavebnému úradu Hviezdoslavov,
• administratívna podpora starostovi obce Hviezdoslavov,
• sekretárske práce; podpora pri vedení personálnej agendy,
• podpora pri účtovníctve a rozpočtovníctve v obci,
• podpora pri vedení registratúry a podateľne,
• podpora pri správe daní a poplatkov,
• podpora pri príprave rozpočtu, záverečného účtu obce, výročnej správy,
• evidencia podnetov a sťažností obyvateľov,
• evidencia a správa majetku obce Hviezdoslavov,
• kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva,
• podpora pri realizácii prenesených výkonov štátnej správy.
Platové podmienky:
• Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe (5. platová
trieda od 629,00 Eur podľa Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme platnej od 1.1.2019).
Otváranie obálok prebehne 18.2.2019. Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov
v týždni od 18.2.2019 do 22.2.2019.
Zverejnené na: Úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce vo Hviezdoslavove 24.1.2019

Marek Lackovič
starosta obce Hviezdoslavov

