
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

OZNÁMENIE

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka príjme do zamestnania 

pracovníka/čku na funkciu referent personálneho a mzdového úseku, s perspektívou 

preradenia od 1.4.2016 na funkciu vedúci personálneho a mzdového úseku.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské, ekonomického zamerania

Požadované znalosti: práca s PC, WINDOWS, WORD, EXCEL, internet, Zákonník práce

Požadovaná prax v oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva: min. 5 rokov

Výhodou je znalosť: 
- program VEMA, 

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

- zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, 

- zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

Ostatné požiadavky: 
- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- osobnostné a morálne predpoklady

- ovládanie štátneho jazyka

Požadovaný nástup: od 1.1.2016

Činnosť SSŠaŠZP v oblasti PaM: zabezpečovanie personálnej a mzdovej agendy pre 

SSŠaŠZP a pre 19 materských škôl a školských jedálni materských škôl

Záujemcovia môžu predložiť svoju žiadosť o prijatie do zamestnania do podateľne SSŠaŠZP, 

Bohrova 1, 851 01 Bratislava v termíne do 23.11.2015, 13,00 hod.

So žiadosťou treba predložiť:

- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)

- štruktúrovaný životopis

- kontaktné údaje (telefón, e-mail)

-

Kontakt: Darina Totevová, č.t. 02/68201058, e-mail: totevova@mail.t-com.sk

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

OZNÁMENIE

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka príjme do zamestnania 

pracovníka/čku na funkciu referent personálneho a mzdového úseku.

Požadované vzdelanie: stredoškolské, ekonomického zamerania

Požadované znalosti: práca s PC, WINDOWS, WORD, EXCEL, internet, Zákonník práce

Požadovaná prax v oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva: min. 3 rokov

Výhodou je znalosť: 
- program VEMA, 

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

- zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, 

- zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

Ostatné požiadavky: 
- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- osobnostné a morálne predpoklady

- ovládanie štátneho jazyka

Požadovaný nástup: od 1.1.2016

Činnosť SSŠaŠZP v oblasti PaM: zabezpečovanie personálnej a mzdovej agendy pre 

SSŠaŠZP a pre 19 materských škôl a školských jedálni materských škôl

Záujemcovia môžu predložiť svoju žiadosť o prijatie do zamestnania do podateľne SSŠaŠZP, 

Bohrova 1, 851 01 Bratislava v termíne do 23.11.2015, 13,00 hod.

So žiadosťou treba predložiť:

- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)

- štruktúrovaný životopis

- kontaktné údaje (telefón, e-mail)

 

Kontakt: Darina Totevová, č.t. 02/68201058, e-mail: totevova@mail.t-com.sk

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

OZNÁMENIE

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka príjme do zamestnania 

pracovníka/čku na funkciu referent pre hospodárenie s majetkom a jeho komplexnej 

evidencie.

Požadované vzdelanie: stredoškolské, ekonomického zamerania

Požadované znalosti: práca s PC, WINDOWS, WORD, EXCEL, internet, 

Požadovaná prax v oblasti hospodárenia s majetkom: min. 3 rokov

Výhodou je znalosť:
- program ISSAMO, 

- zákona NR SR č. 431 / 2002 Z. z. o  účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

- zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Ostatné požiadavky: 
- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- osobnostné a morálne predpoklady

- ovládanie štátneho jazyka

Požadovaný nástup: od 1.12.2015

Činnosť SSŠaŠZP v oblasti hospodárenia s majetkom: zabezpečovanie kompletného 

hospodárenia s majetkom SSŠaŠZP a 19 materských škôl a školských jedálni materských škôl

Záujemcovia môžu predložiť svoju žiadosť o prijatie do zamestnania do podateľne SSŠaŠZP, 

Bohrova 1, 851 01 Bratislava v termíne do 13.11.2015, 13,00 hod.

So žiadosťou treba predložiť:

- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)

- štruktúrovaný životopis

- kontaktné údaje (telefón, e-mail)

Kontakt: Darina Totevová, č.t. 02/68201058, e-mail: totevova@mail.t-com.sk

 

 


