
  Trnavská 62, 900 27  Bernolákovo 

 

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

Mzdový účtovník, personalista 

 
 

Voľné pracovné miesto č.  

 

DeD Nádej/EPU/2018/1 

 

Kraj: 

 

Bratislavský 

 

Pracovná pozícia: 

 

Mzdový účtovník, personalista 

 

Počet voľných pracovných 

miest: 

 

 

1 – zástup počas MD a RD 

 

Miesto výkonu práce: Detský domov Nádej, Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo 

 

Hlavné úlohy: Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej 

oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou 

zamestnancov. Iné ekonomické činnosti. 

Termín nástupu: február 2019 

 

 

Požiadavky na zamestnanca 
 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

úplné stredné vzdelanie – maturita 

vysokoškolské vzdelanie I.stupňa 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

 

Jazykové znalosti: 

 

slovenský jazyk 

 

Počítačové znalosti: 

 

MS Word, Excel, Outlook, Internet na úrovni používateľ 

IS SOFTIP 

 

Požadované schopnosti a 

osobnostné vlastnosti: 

 

 

 

- schopnosť tímovej práce 

- time management 

- zodpovednosť a spoľahlivosť 

- komunikatívnosť a flexibilita 

- asertivita a empatia 

 

Požadované odborné 

znalosti: 

 

 

Znalosť príslušných zákonov, najmä zákon č.: 

- 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

- 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme 

- 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 

 

 

 

 



Kontakt pre poskytovanie informácií 
 

Meno a priezvisko 

kontaktnej osoby: 

 

 

Ing. Lucia Mihalicsová 

 

Telefónne číslo: 

 

02/204 330 31 

 

E-mail: 

 

lucia.mihalicsova@dednadej.sk 
 

Adresa DeD Nádej: 

 

Detský domov Nádej, Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo 

 

 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania 
 

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 

b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu 

c) Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace 

d) Profesijný štruktúrovaný životopis 

e) Motivačný list 

f) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

g) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až f) 

h) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom 

posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Termín podania žiadosti na pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 

16.12.2018. Požadované doklady zasielajte mailom alebo poštou na adresu detského domova, ktoré 

je uvedená v texte inzerátu. Doručené žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači, ktorí predložia 

všetky požadované dokumenty, budú pozvaní na výberové konanie, ktorého termín oznámi detský 

domov uchádzačom 5 pracovných dní vopred (mailom, telefonicky).  

 

 

 


