Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – ekonóm / ekonómka, referent
obce

Voľné pracovné miesto – Obec OROVNICA

v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov týmto informujeme o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Orovnici:
Názov funkcie:
ekonóm/ekonómka, referent obce
Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer
Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0
Pracovný pomer:
na dobu určitú – 36 mesiacov ( 3 roky ) počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. I. stupňa alebo stredoškolské vzdelanie
ekonomického smeru so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo
- päť rokov odbornej praxe v účtovaní verejnej správy
Iné požiadavky:
- znalosť legislatívy vo verejnej správe a samospráve
- ovládanie účtovníctva vo verejnej správe, samospráve
- počítačové zručnosti
- samostatnosť
- zdravotná spôsobilosť na prácu
- flexibilnosť a chuť sa učiť
Nástup do zamestnania a platobné podmienky:
- predpokladaný nástup do zamestnania – 01.06.2017
- plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prihlášok:
Do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície budú zaradené všetky prihlášky, ktoré
budú doručené do 22. mája 2017 do 14.00 h.
Záujemcovia môžu prihlášky predkladať na Obecný úrad Orovnica, prípadne zasielať poštou na
adresu:

Obec Orovnica
Obecný úrad č. 96
966 52 Orovnica
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – ekonóm obce/referent obce – neotvárať.“
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktoré okrem iného musí obsahovať meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (mail, telefón) uchádzača,
- profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej
pracovnej pozície,
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace predloží iba
úspešný uchádzač po skončení a vyhodnotení celého procesu výberového konania),
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície,
- písomný súhlas uchádzača s použitím jeho osobných údajov pre potreby výberového konania.
Na pohovor, ktorý sa bude konať 29.05.2017 o 09.00 v priestoroch Obecného úradu v Orovnici,
budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia podmienky na danú pozíciu. Pozvaní budú telefonicky,
resp. mailom, preto z uvedeného účelu žiadame v prihláške uviesť telefonický a mailový kontakt.

V Orovnici dňa 24.04.2017

Mgr. Katarína F o r g á č o v á
starostka obce

