O B E C B R E Z I N A, Brezová ulica 151/32, 076 12 Brezina

Obec Brezina oznamuje voľné pracovné miesto
Pracovné miesto:
účtovník/čka, referent/ka obecného úradu
Dátum nástupu:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
trvalý pracovný pomer na neurčitý čas
Miesto výkonu práce:
Obec Brezina, obecný úrad
Druh úväzku:
plný, 37/5 hodín týždenne
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné odborné vzdelanie
Osobnostné predpoklady:
zodpovednosť
precíznosť
samostatnosť
spoľahlivosť
Všeobecné spôsobilosti:
analyzovanie a riešenie problémov
finančná, ekonomická a informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný a písomný prejav
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
samostatnosť
Vodičský preukaz:
skupina B výhodou

Počítačové znalosti:
Microsoft Excel – pokročilá
Microsoft Word – pokročilá
Internet - pokročilá
Mzdové podmienky:
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, 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 a
nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Nápĺň ( druh) práce:
komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
účtovanie rôznych typov položiek – bankové výpisy, interné doklady, pokladne
odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladničné doklady a pod.,
posudzovanie správnosti faktúr z daňového a účtovného hľadiska,
zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek,
pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok,
zúčtovaní a daňových priznaní
účtovníctvo, rozpočtovníctvo a súvisiaca účtovná agenda
spracovanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov
školstvo
dotácie
voľby
vypracovanie VZN obce
príprava a účasť na obecných zastupiteľstvách, písanie zápisníc
mzdy a personalistika
zverejňovanie dokumentov na internetovej stránke obce
pomoc pri organizovaní podujatí
Žiadosť, štruktúrovaný životopis, písomný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
posielajte do 21.03.2022
na e-mailovú adresu: obecbrezina@slovanet.sk ,
osobne do podateľne Obecného úradu,
poštou na adresu: Obec Brezina, Brezová ulica 151/32, 076 12 Brezina
Bližšie informácie na tel. 0917 873 568.
Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

V Brezine 10.03.2022
Ing. Mária Baloghová v.r
starostka obce

