OBEC BUDIMÍR, BUDIMÍR č. 19, 044 43
IČO: 324001

DIČ: 2021235854

VÝBEROVÉ KONANIE
Obec Budimír vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:
Samostatný/á referent/ka

1. Požadujeme splnenie nasledovných podmienok :
- vzdelanie: úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie,
- znalosť: výkazníctva, daňovej a účtovnej problematiky, výkon činnosti referenta daní,
- znalosti zákonov: Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, zákon č. 282/2002 Z. z., zákon č. 223/2001 o odpadoch v z.n.p, zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, Zákon č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v z.n.p,
- náplň práce

- miestne dane a poplatky – kompletná agenda
- evidencia obyvateľov
- registratúra

–

ovládanie programu - Topset, Kataster, TM-Servis je výhodou

–

2 roky praxe

–

užívateľské ovládanie PC

2. Náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo),
- originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a kurzov,
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov,

3. Spôsob a vykonanie výberu uchádzača :
- uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie
NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír tak, aby táto bola najneskôr
29.01.2016 v čase pracovnej doby úradu doručená do podateľne, prípadne v tento deň doručená poštou,
- obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov,
- deň nástupu do zamestnania 2/2016, prípadne podľa dohody,
- dátum pohovoru sa uskutoční na základe písomnej pozvánky,
- uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, nebudú na pohovor pozvaní.
4. Typ pracovného pomeru:
- výška úväzku 1,0
- skúšobná doba 3 mesiace
- doba určitá – zastupovanie počas PN
5. Platové podmienky :
- V zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme.

V Budimíre, dňa 21.01.2016

Mgr. Vojtech Staňo
Starosta obce

