
Oznam o voľnom pracovnom mieste  

Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

 

- jedno pracovné miesto na pozíciu účtovník – ekonóm 

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť 

osobne, zaslať poštou na adresu: Nezábudka,n.o., Záhradnícka 2, 98601 Fiľakovo, alebo e-

mailom na adresu riaditelka@nezabudka-fi.sk 

 

Organizácia si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na 

základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. 

 

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú predvolaný na osobný pohovor telefonicky alebo e-

mailom. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v žiadosti uchádzač uviedol aktuálnu e-

mailovú adresu a telefonický kontakt!!! 

 

Forma výberového konania: osobný pohovor - preverenie znalostí v oblasti účtovníctva a 

rozpočtovníctva 

 

Charakteristika pracovného miesta: 

Účtovník komplexne zabezpečuje účtovnícke agendy: 

 - vedenie evidencie došlých faktúr, bankových výpisov, pokladničných dokladov   

- fakturácia, vystavovanie daňových dokladov – znalosť zákona č. 431/2002 Z. z.  

- spracovanie platieb a úhrad faktúr 

- podvojné účtovníctvo v programe WINEBEU - neziskové organizácie 

- podieľanie sa na prácach mesačných a ročnej účtovnej závierky 

 - zastupiteľnosť v rámci finančného oddelenia 

- verejné obstarávanie, interný audit, zverejňovanie zmlúv na stránke crz 

 

Druh pracovného úväzku: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

Platové zaradenie: 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, možnosť priznania 

osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh. 

 

Miesto výkonu práce: Nezábudka, no., Záhradnícka 2, 98601 Fiľakovo. 

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 01.03.2023 

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

• písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo 

telefónu) 

• profesijný životopis 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

• min. stredoškolské s maturitou 

 

 

Ďalšie výberové kritériá: 

mailto:riaditelka@nezabudka-fi.sk


-  znalosť platnej legislatívy: 

Zákon o účtovníctve, Zákon o verejnom obstarávaní, zákonník práce ..... 

- bezúhonnosť 

- ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom 

- práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom) 

 

V prípade, že na základe výberových kritérií budú vhodní viacerí uchádzači  na obsadzovanú 

pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá: 

 -   osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom 

povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty 

 -  dosiahnuté vzdelanie -  II. stupeň vysokoškolského vzdelania 

 

Každý úspešný uchádzač o pracovnú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v 

plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže 

predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace) pri uzatváraní pracovnej 

zmluvy. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Rusnáková, riaditeľka n.o. 

č.t.: 0474379099, 0907278083 

e-mail: riaditelka@nezabudka-fi.sk. 


