Obec Borský Svätý Jur
hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu

Samostatný odborný referent
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:
Borský Svätý Jur č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur
Ponúkaný plat (brutto):
 692,00 – 909,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon
práce vo verejnom záujme, osobný príplatok, 2 x ročne mimoriadne odmeny
Druh pracovného pomeru:
 plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, po jej ukončení možnosť
pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú
Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste – kumulovaná funkcia
Personalistika:
 zabezpečovanie komplexných činností spojených s prijímaním zamestnancov
do pracovného pomeru a ukončovaním pracovného pomeru,
 vedenie osobných spisov zamestnancov,
 vykonávanie oznamovacích povinností - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,
 vyhotovovanie pracovných zmlúv, dodatkov k pracovným zmluvám,
 zaraďovanie zamestnancov do platových tried a platových stupňov,
 vyhotovovanie platových dekrétov,
 realizácia platových postupov zamestnancov v súlade s nadobudnutím praxe pre vyšší
platový stupeň,
 vyhotovovanie a evidencia dohôd mimo pracovného pomeru,
 vystavovanie potvrdení a zápočtových listov,
 kompletizovanie podkladov evidencie dochádzky, posudzovanie nároku na dovolenku,
 príprava podkladov pre výpočet miezd
Mzdy:














komplexné spracovanie mzdovej agendy zamestnancov obce vo výplatnom termíne
určenom organizáciou cca 20 zamestnancov podľa platných predpisov,
výpočet mzdy vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
výpočet dane zo závislej činnosti a uplatňovanie daňového bonusu,
výpočet a evidencia nemocenských dávok,
realizácia a evidencia zrážok zamestnancov,
vedenie mzdových listov zamestnancov,
tvorba rekapitulácií a príkazov na úhradu,
vyhotovovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia,
vyhotovovanie mesačných výkazov poistného a ich príloh,
realizácia ročného zúčtovania dane z príjmu fyzických osôb,
sledovanie čerpania mzdových prostriedkov podľa jednotlivých stredísk,
plánovanie, tvorbu a sledovanie čerpania mzdového rozpočtu, monitorovanie a pravidelné
sledovanie legislatívnych zmien v mzdovej oblasti

Štatistické výkazy
 knižnica
 výkaz práce
 sociálna činnosť
Pokladňa:
 vedenie pokladničnej agendy
Pozemky a stavby:
 vyhotovenie nájomných zmlúv na pozemky v RO Tomky
 malý zdroj znečistenia ovzdušia
 povolenie na zriadenie vjazdu
Sociálna oblasť:
 vyhotovenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,
 kontakt s klientom,
 vyhotovenie mesačného výpočtového listu za poskytnutú opatrovateľskú službu,
 kontakt s opatrovateľkou vykonávajúcu opatrovateľskú službu, zabezpečenie OPP
Kontakt s BOZP, Evidencia pracovných odevov
Kultúra:
 evidencia kultúrnych podujatí
 knižnica – požičiavanie kníh, evidencia
Školská agenda:
 výpočet a výplata cestovného pre školský obvod
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách:
 osvedčovanie podpisov na listinách, osvedčovanie listín
Tvorba príslušných VZN

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie



úplné stredné odborné s maturitou
vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:
 ekonomika, účtovníctvo, personalistika, humanitné

Znalosti
prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na mzdovú oblasť a odmeňovanie
zamestnancov:
 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,





369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Zákonník práce,
znalosť mzdového softvéru WinCITY mzdy je výhodou.

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel – užívateľská úroveň
Microsoft Word - užívateľská úroveň
Skúsenosti:
minimálna súvislá prax posledné 3 roky na pozícii mzdová účtovníčka

Iné kritériá a požiadavky








bezúhonnosť
flexibilita
vysoké pracovné nasadenie
komunikatívnosť
precíznosť
zodpovednosť
analytické myslene

Iné výhody







práca v stabilnej organizácii
37,5-hodinový týždenný pracovný čas v jednozmennej prevádzke
možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
zamestnanecké benefity
5 dní dovolenky naviac

Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín nástupu
Január 2021
K žiadosti je potrebné pripojiť:
 fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 profesijný štruktúrovaný životopis 
 motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení
zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám
svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr
do 30. novembra 2021 na adresu:
Obecný úrad
Referent personálnej práce a miezd
Borský Svätý Jur 690
908 79 Borský Svätý Jur
Zn.: „Výberové konanie „samostatný odborný referent“ s poznámkou Neotvárať !
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Alena Vachajová
Tel.: 033/7772121
E-mail: alena.vachajova@borskysvatyjur.sk
Obec Borský Svätý Jur si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí
nazáklade predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Borský Svätý Jur, 22.11.2021

