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Voľné pracovné miesto
Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

o z n a m u j e,
že SOŠ lesnícka Tvrdošín príjme od 01.06.2021 do pracovného pomeru

mzdový účtovník- personalista 
Náplň práce:
- komplexné spracovanie personálnej agendy ( vznik , priebeh, zmeny, skončenia pracovného 
pomeru zamestnancov ) v systéme Magma  
- komplexné spracovanie miezd pre cca 40 zamestnancov v školstve v systéme Magma v súlade  
s platnými právnymi predpismi, 
- spracovanie štatistických výkazov z daných oblastí ( mzdy, personalistika )
- komunikácia so ZP, SP a ďalšími štátnymi inštitúciami,
- spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov, 
- spolupráca pri vytváraní interných smerníc,
- súvisiace administratívne činnosti. 

Kvalifikačné predpoklady a kritéria:  VŠ II. stupňa – ekonomického smeru

Výkon práce: Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

Platové podmienky: od 800,00 € - mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu: 01.06.2021

Práce na zmeny: jednozmenná 

Pracovný pomer: doba neurčitá so skúšobnou dobou.
 
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kopia dokladu 
o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Predloženie písomného súhlasu so 
spracovaním osobných údajov. 

Kontakt: riaditel@soultv.sk, tel. kontakt 0917 336 582 riaditeľ SOŠ lesnícke Tvrdošín.        

Ing. Viliam Gerčák, 
  riaditeľ školy

Telefón: 043/5309311 IČO: 00517801 web: http://www.soultv.sk
DIČ: 2020427090 e-mail: soultv@soultv.sk

Žilinsky samosprávny kraj 
Komenského 48
011 09 Žilina
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