Pracovná ponuka – účtovníčka školy
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 ponúka voľné
pracovné miesto na pozíciu účtovníčka školy.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134
Termín nástupu: 19.11.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 18.11.2020
Rozsah úväzku: 100%
Požiadavky na uchádzača
Pracovné miesto bude obsadzované na zastupovanie počas PN.
Znalosť práce s PC
pokročilé ovládanie práce s počítačom, Excel, Word, účtovný program
Ďalšie požiadavky
 bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, flexibilita,
ekonomické myslenie a schopnosť pracovať v nárazových úlohách,
 samostatné zabezpečenie komplexnej účtovníckej agendy,
 viesť podvojné účtovníctvo rozpočtovej organizácie v členení na príjmy a výdavky,
podľa položiek a podpoložiek rozpočtovej skladby,
 spracovávanie návrhu rozpočtu školy a sledovanie jeho čerpania,
 zostavovanie a odosielanie účtovných výkazov a štatistík,
 nahrávanie rozpočtových údajov do RIS,
 vedenie pokladne,
 inventarizácia,
 rozpočet,
 administratívne práce.
Vzdelanie
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v ekonomickom odbore
- znalosť problematiky školskej legislatívy a legislatívy o účtovníctve
Platové podmienky
Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky
započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom
na adresu: zschlebnice@gmail.com do 13.11.2020 do 15.00 hod. alebo poštou na adresu:.
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho
pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú
pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

