Výber z uchádzačov na obsadenie pracovného miesta
Názov organizácie:
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
Organizačný útvar:
Odbor ekonomiky a všeobecnej správy, oddelenie ekonomiky
Miesto výkonu práce:
DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava
Obsadzované pracovné miesto (1):

Finančný účtovník v rozpočtovej organizácii

Stručný opis pracovných činností:
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii a s tým súvisiace
administratívne úkony:

-

•

dodržiavanie všetkých osobitostí účtovania danej oblasti,

•

kontrola hlavnej knihy,

•

sledovanie, implementácia a dodržiavanie legislatívnych zmien,

•

spracovanie účtovných výkazov,

•

pravidelné uzávierkové a reportingové činnosti,

fakturácia týkajúca sa predaja informácií a poskytovaných služieb.

Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
nevyžadujú sa.
Požadované odborné znalosti (nevyhnutné):
- znalosť ekonomického systému SAP/R3 modul Finančné účtovníctvo,
- prax v oblasti účtovníctva v rozpočtovej organizácii minimálne 2 roky,
- znalosť účtovnej a daňovej legislatívy.
Požadované osobnostné vlastnosti:
- zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť,
- schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy,
- pozitívny prístup k zmenám a riešeniu problémov,
- schopnosť pracovať v tíme,
- ochota a schopnosť samo vzdelávania.
Počítačové znalosti - používateľ:
- Informačný systém SAP/R3 modul Finančné účtovníctvo,
- Microsoft Excel - pokročilý,
- Microsoft Word – pokročilý,
- Lotus Notes – základy.
-
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Odmeňovanie:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej odbornej
praxe a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. (trieda 5). Po uplynutí skúšobnej doby bude priznané
osobné ohodnotenie v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov, max. však do 830,50 €.
Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu na obsadenie pracovného miesta (motivačný list),
do predmetu žiadosti (e-mailu) uviesť názov obsadzovaného pracovného miesta,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe v slovenskom jazyku,
- čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, životopise,
doklade o vzdelaní, prípadne iných doručených dokladoch.
Termín nástupu:
Od 01. marca 2020, prípadne dohodou.
Ďalšie informácie týkajúce sa výberu:
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 17.02.2020:
rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami
kontaktnej osobe.
Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
- písomne spolu s požadovanými dokladmi na adresu: DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava,
s uvedením označenia v ľavej časti obálky „VÝBER“,
- alebo elektronicky na adresu kontaktnej osobe: alexandra.kralovicova@datacentrum.sk
tel.: č.: 02/59 278 225. Pri zaslaní žiadosti a životopisu elektronickými prostriedkami je uchádzač
povinný doručiť ďalšie požadované doklady aj v písomnej forme na personálny referát DataCentra,
najneskôr v deň konania výberu pred jeho začatím.
Pre rýchlejšiu komunikáciu s uchádzačmi požadujeme v žiadosti uviesť telefonický, prípadne aj
e-mailový kontakt.

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
Všetky získavané osobné údaje spracúvame za účelom plnenie povinností zamestnávateľa pri
výbere zamestnanca a následných povinností súvisiacich s uzatvorením pracovného pomeru
alebo obdobného vzťahu.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy (uzatvorenie pracovnej zmluvy).
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a
následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.datacentrum.sk.
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