Dom kultúry SEREĎ
Vyhlasuje výberové konanie
na funkciu - ekonomický pracovník
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 Stredoškolské vzdelanie s maturitou – ekonomického zamerania
 Prax - účtovníctvo a mzdy min. 3 roky
Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 Znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník), Občiansky zákonník,
Zákonník práce
 Znalosť práce s PC – Microsoft Office, excel, Internet, ekonomické programy, internet
banking
 Čistý register trestov
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
 Žiadosť o zaradenie do výberového konania na pozíciu
 Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
v platnom znení
 Profesijný životopis
Iné výhody uchádzača:
 Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 Znalosť rozpočtového účtovníctva
 Skúsenosti z verejnej správy
 Vodičský preukaz typu B

Pracovná náplň :
 Kompletné vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva; štvrťročné a ročné uzávierky
 Tvorba rozpočtu
 Spracovanie miezd
 Vedenie pokladne a stravných lístkov – účtovanie a evidencia
 Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov – SP, zdravotné poisťovne
 Kontrola dochádzky – prezenčné listy
 Evidencia jázd a PHM služobných vozdiel
 Úhrady faktúr
 Príprava, evidencia a zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
 Zúčtovanie dotácií – ÚPSVaR, AVF a iné
 Príprava materiálov na MsZ
 Účasť na podujatiach celomestského charakteru : Jarmok, Vianočné trhy, Florafest,
Seredské slávnosti
 Evidencia a správa hnuteľného majetku
 Archív

Platové podmienky: plný pracovný úväzok, dohodou podľa zákona 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s
požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„Výberové konanie – ekonomický pracovník DK Sereď – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Dom kultúry Sereď, Školská 118/1, 926 01 Sereď najneskôr do 16. 3. 2018 do
12.00 hod.
Predpokladaný termín nástupu do funkcie: máj 2018, s možnosťou nástupu ihneď
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené
písomnou formou v zákonnej lehote.
Kontaktná osoba : Mgr. František Čavojský, riaditeldk@sered.sk, 0911 424 083

V Seredi, dňa 6. 3. 2018

Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sereď

