Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance

Výberové konanie na pozíciu ekonóm – účtovník
Obec Tibava Tibava 131 073 01 Sobrance
V súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Tibava, na
pozíciu
ekonóm – účtovník, administratívny pracovník
Náplň práce:
- Samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe (
obce)spracovanie štvrťročných a ročných účtovných a rozpočtových uzávierok,
rozpočtové hospodárenie obce, záverečný účet obce a výročná správa, rozpočet obce,
spracovanie rozpočtovníctva v RIS SAM ( rozpočtový informačný systém pre
samosprávy), práca v účtovnom programe URBIS aj začiatočník, evidencia Dane
z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
- Komplexná administratívna agenda – podateľňa, registratúra, vyúčtovanie cestovných
príkazov, vedenie evidencie obyvateľov, práca v centrálnom informačnom systéme
register obyvateľov ( REGOP )
- Spracovanie vnútroorganizačných dokumentov a smerníc pre úsek rozpočtovania
a financovania
- Vypracovanie podkladov pre finančné, daňové, štatistické a iné orgány
- Zabezpečenie kontroly hospodárenia organizácie, kontrola zostatkov na účte,
sledovanie a čerpanie záväzných limitov rozpočtu, vrátane ostatných výdavkov,
evidencia pokladne úradu
- Evidencia a úhrada došlých faktúr, vystavovanie vlastných faktúr systém DECOM
- Samostatné vedenie pracovno – právnej agendy obce
- Spolupráca pri vypracovaní žiadosti, realizácií a vyúčtovaní dotácií z rôznych
projektov, dotačných systémov a z eurofondov
- Spolupráca s externým audítorom obce
Miesto výkonu práce : Obec Tibava
Pracovný pomer : Pracovná zmluva na dobu určitú 12 mesiacov s predpokladom predlženie
na dobu neurčitú so skúšobnou dobou tri mesiace
Kvalifikačné požiadavky :
- Vysokoškolské, respektíve úplne stredoškolské vzdelanie ekonomického prípadne
príbuzného odboru
- Prax v odbore so zameraním na verejnú správu vítaná
Vyžadované počítačové znalosti :
- Internet / e- mail/ www/ - pokročilý
- Microsoft Excel, Word – pokročilý
- Účtovný program – URBIS, DECOM

Iné požiadavky :
- Znalosť legislatívy vo verejnej správe vítaná, ( Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách vo
verejnej správe v z. n. p. , zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p., zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
o ochrane osobných údajov
- Ovládanie účtovníctva vo verejnej správe základy
- Samostatnosť
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť na prácu
- Flexibilita a chuť sa učiť
- Časová flexibilita, vycestovanie – absolvovanie školení na prácu v informačných
systémoch vo verejnej správe
Nástup do práce a platobné podmienky:
- Nástup do zamestnania 01.03.2021 s možnosťou dohody
- Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platovej
triede 4 – 5 podľa kvalifikačného vzdelania
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe
písomnej pozvánky.
Vyžadované doklady ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti:
- Profesijný životopis
- Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní úradne overenú
- Potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa / zápočtový list / o odbornej praxi ak je
k dispozícií
- Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- Kopia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosť a vyžadované doklady do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície
je potrebné doručiť do 03.02.2021 do 12,00 hod v uzatvorenej obálke s označením „
Výberové konanie – ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obecný úrad
Tibava, Tibava č.131, 073 01 Sobrance
Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového
konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu Tibava.
Obec Tibava si vyhradzuje právo :
- Nevybrať žiadneho z uchádzačov
- Zrušiť výberové konanie na pracovnú pozíciu ekonóm – účtovník
- Pri nedostatočnom naplnení požiadaviek znížiť podmienky najmä v oblasti
účtovníctva respektíve zaviazať časovo jeho plnenie v rozsahu 1 roka
Informácie alebo dotazy :
Obecný úrad Tibava, Tibava 131 073 01 Sobrance tel:0566522271 e-mail
ocu.tibava@lekosonline.sk
V Tibave, dňa 10.01.2021.
Marián Čuhanič
Starosta Obce

