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1 5 12 2018
MESTO Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

hľadá

vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
vedúceho odboru finančného

Informácie o pracovnom mieste:
- komplexné riadenie finančného odboru: oddelenie rozpočtu, účtovníctva a majetku, 

oddelenie miestnych daní a poplatkov a oddelenie mzdovej agendy
- koordinovanie rozpočtu vo vzťahu k programom rozpočtu a jeho gestorom 

zodpovednosť za rozpočet mesta ako celku, jeho dodržiavanie, monitorovanie, úpravy 
a vyhodnocovanie

- zodpovednosť za prípravu a pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc 
a iných dokumentov

- zodpovednosť za vedenie účelových a úverových zdrojov mesta účasť na zasadnutiach 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva

- metodické usmerňovanie účtovníctva, zodpovednosť za zostavenie záverečného účtu mesta, 
konsolidovanej výročnej správy a iné činnosti "spojené s riadením odboru

Termín nástupu : 1.1.2019

Kvalifikačné predpoklady :
vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania II. stupeň

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
občianska bezúhonnosť
znalosť legislatívnych noriem pre príslušnú oblasť 
min. 5 - ročná prax z oblasti účtovníctva
znalosť podvojného účtovníctva verejnej správy a rozpočtovníctva výhodou 
znalosť konsolidovanej účtovnej uzávierky výhodou 
zostavovanie účtovných uzávierok, výkazov
znalosť práce s PC - MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, ekonomické 
programy
osobné predpoklady: odbornosť, rozhodnosť, zodpovednosť, dôslednosť, komunikatívnosť, 
analytické a logické myslenie

Tarifný vlat/5 rokov praxe : cca 1000,-Eur

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na 
uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom 
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení do 15.12.2018 uvedenú adresu.

Kontaktná osoba : Ing. Dana Chromeková, S 044/5565201, e- mail: d.chromekova@mikulas.sk

Uverejníme :
www.mikulas.sk 
informačná tabuľa mesta MESTO LIPTOVSKÝ M'YULÁŠng. 

MESTSKÝ ÚRAD 
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

láč, PhD., 
primálo/ mesta
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