Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske,
v zastúpení PhDr. Petrou Zubatou, riaditeľkou zariadenia vyhlasuje v zmysle zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
výberové konanie na obsadenie miesta:
MZDÁR – PERSONALISTA
Do nášho kolektívu hľadáme zodpovedného uchádzača, ktorý má prax min. 5 rokov
v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky.
Pracovná náplň:
Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy:
- výpočet miezd,
- zodpovednosť za administratívu súvisiacu so vznikom, zánikom alebo zmenou
pracovno-právnych vzťahoch,
- podávanie daňových prehľadov a hlásení ako aj výkazov pre sociálne a zdravotné
poistenie,
- komunikácia so štátnymi inštitúciami –zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa,
daňový úrad, štatistický úrad, úrad práce a i.,
- ročné zúčtovanie preddavkov a na daň z príjmov fyzických osôb,
- vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov zamestnancov,
- sledovanie zmien v legislatíve,
Samostatné účtovanie zverenej účtovnej agendy:
- účtovanie miezd, vyúčtovanie cestovných náhrad, pokladne, faktúry,
- zodpovednosť za správnosť a úplnosť zaúčtovania zverenej účtovnej oblasti,
Kvalifikačné predpoklady
- SOŠ s ekonomickým zameraním,
- Prax: 5 rokov,
Ďalšie požiadavky na uchádzačov:
- finančno-ekonomická gramotnosť, bezúhonnosť, komunikácia, kultivovaný písomný
prejav, organizovanie a plánovanie práce, osobnostný rozvoj, rozhodovanie,
samostatnosť,
- PC znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom, SOFTIP – mzdový
program (výhoda),
Zoznam požadovaných dokladov:
- kópia vysvedčenia o ukončenom vzdelaní,
- profesijný životopis,

-

telefonický a e-mailový kontakt,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
súhlas so spracúvaním osobných údajov vo formáte podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
(k dispozícií na webovej stránke www.domovpartizanske.sk )

Uzávierka prihlášok – termín doručenia: 06.06.2019 do 10.00 hod.
na adresu: Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01Partizánske.
Obálku označiť „Výberové konanie mzdár - personalista“ „Neotvárať“.
Zamestnanec na pozícii mzdár-personalista je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Základná zložka mzdy je od 642,00 €. Skutočná výška
základnej mzdy bude upravená s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami.
Začiatok pracovného pomeru: 01.07.2019 alebo dohodou.

V Partizánskom, 16.05.2019
PhDr. Petra Zubatá, v.r.
riaditeľ

