Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
na pracovnú pozíciu ekonóm – vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Kraj:

Košický

Výberové konanie číslo:

2/2022

Názov pracovnej pozície:

ekonóm – vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku

Počet voľných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany, Juraja Dózsu 32

Termín nástupu:

ihneď

Pracovný pomer:

Doba určitá – 1 rok, s možnosťou predĺženia

Platové ohodnotenie:podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkonepráce voverejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Organizačný útvar:

Ekonomicko- prevádzkový úsek

Hlavné úlohy:

V zmysleNariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo
verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní - Koordinačná
a metodická činnosť na úseku ekonomiky pri rozhodovaní
o efektívnomvynakladaní
prostriedkov
štátu.Riadenie
hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym majetkom.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady
Počítačové znalosti:
Word, Excel, PowerPoint, Internet)

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa
- počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office,

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a
kontrolovať činnosti na riadenom úseku, samostatnosť,
interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a
vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a
pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v tíme, vedieť
samostatne riešiť konfliktné situácierozhodovacie,

administratívne – schopnosť tvorby projektov a participácia
na ich realizácii, organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové
rozvrhy s ohľadom na efektívnosť.
Požadované odborné znalosti:
- znalosť príslušných právnych predpisov (zákon č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve, Zákonník práce, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon o ochrane osobných údajov, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej
pokladnici,
Doplňujúce požiadavky:

- odborná prax minimálne 5 rokov
- občianska bezúhonnosť

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:Mgr. Olena Ovsijčuková
Telefón:056/6382259
E-mail: dedlienka@pobox.sk
Adresa:

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
Juraja Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) motivačný list,
c) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
e) výpis z registra trestov nie straší ako 3 mesiace,
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu
z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
g) písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
doplnení

údajov a

o zmene a

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
h) vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho ekonomicko – prevádzkového úseku CDR
Veľké Kapušany „Koncepcia riadenia ekonomicko – prevádzkového úseku v CDR Veľké Kapušany“
v rozsahu maximálne 3 strany.

Termín podania žiadostio zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými
dokladmi je17.06.2022.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra, ul. Juraja Dózsu 32 alebo elektronicky
na dedlienka@pobox.sk. Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný ju
doručiť spolu s požadovanými dokladmi centru aj písomne. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti
posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční dňa
21.06.2022 o 09:00 hod. v CDR Veľké Kapušany, Juraja Dózsu 32.

Mgr. Mária Fetyková
riaditeľka CDR

