OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent
referát rozpočtu a účtovníctva
odbor financií a mestského majetku
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
(výhodou je vzdelanie ekonomického smeru)
2. Iné predpoklady v zmysle zákona:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
 znalosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva
 znalosť legislatívy v oblasti Zákona 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
 znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu
a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 výhodou je prax v oblasti verejnej správy, skúsenosti s vypracovaním
konsolidovanej účtovnej závierky, znalosť účtovania podľa postupov pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie
4. Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (v zmysle bodu 1.
Kvalifikačný predpoklad)
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme (vrátane e-mailového a tel. kontaktu)
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6. Popis pracovnej pozície:
účtovanie v sústave podvojného účtovníctva, zostavovanie štvrťročnej závierky,
ročnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky; vyhotovenie štvrťročných a
ročných účtovných výkazov mesta, vedenie hlavnej knihy, účtovných kníh
a denníkov.
5. Základná mzda v rozpätí: od 900,00 do 1 320,00 eur
7. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.
8. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 15.11.2019 (piatok) o 12.00 hod. V uvedenom
termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na
oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – ODBORNÝ
REFERENT, REFERÁT ROZPOČTU A ÚČTOVNÍCTVA
– NEOTVÁRAŤ“ na
adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Kancelária prednostky
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove,
Hlavná 73, Prešov.
Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady a kritériá budú pozvaní na
výberové konanie.
UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2019
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