Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
prijme: referenta pre správu majetku
Miesto výkonu práce:
Bratislava, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Rámcová náplň práce:
1. samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce, rozpočtovania a financovania;
2. komplexné zabezpečovanie podkladov účtovníckych agend v oblasti správy majetku a
zásob;
3. zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a operatívnej evidencie majetku a zásob
podľa platných predpisov;
4. vykonávanie odpisov majetku;
5. zabezpečenie inventarizácie hospodárskych prostriedkov, porovnanie s účtovným
stavom, odsúhlasenie s účtovným stavom, odsúhlasenie ich výsledkov a navrhovanie
vysporiadania rozdielov;
6. zabezpečenie spracovania účtovných dokladov hospodárskych prostriedkov
výpočtovou technikou;
7. zodpovednosť za operatívno-technickú evidenciu majetku, vrátane evidencie
OOPP/KHM;
8. evidovanie príjmu tovaru na základe došlej faktúry a dodacieho listu v spolupráci so
zamestnancom hmotne zodpovedným za sklady;
9. evidovanie výdaja tovaru z jednotlivých skladov na základe spracovanej žiadanky na
výdaj tovaru zo strany zamestnanca hmotne zodpovedného za sklady, príp. iného
dokladu preukazujúceho prevzatie tovaru;
10. spracovanie mesačných obratových súpisiek za jednotlivé sklady;
11. príprava podkladov pre vyraďovaciu, likvidačnú a škodovú komisiu a na základe ich
rozhodnutia realizácia záverov v účtovnej a operatívnej evidencii;
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
1.
2.
3.
4.
5.

ukončené SŠ s maturitou / vysokoškolské vzdelanie I. stupňa;
bezúhonnosť;
zdravotná spôsobilosť;
znalosti práce s PC, základy kancelárskej sady Office;
samostatnosť, dôslednosť, presnosť, komunikačné schopnosti, flexibilita, odolnosť voči
stresu;

Zoznam požadovaných dokladov:
1.
2.
3.
4.

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
profesijný životopis;
overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní;
vyplnený osobný dotazník.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a osobný dotazník si môže uchádzač
prevziať osobne na Vnútorno - organizačnom odbore Mestskej polície hlavného mesta SR
Bratislavy na Gunduličovej 10 v Bratislave, alebo vyhľadať na internetovej stránke
www.msp.bratislava.sk.
Druh pracovného pomeru:
Trvalý pracovný pomer
Ponúkaný plat:
od 1 000 € brutto
Benefity:
- dvakrát ročne odmena až do výšky funkčného platu (tzv. 13. a 14. plat);
- vernostná odmena;
- možnosť ubytovania;
- stravné poukážky vo forme Callio karty aj počas čerpania dovolenky na zotavenie a iné;
- voľný cestovný lístok na MHD;
- v spolupráci so spol. MultiSport s.r.o zvýhodnené vstupné do športovísk;
- voľné vstupenky do vybraných športových zariadení;
- príspevok na bývanie od 01.01.2020 vo výške 50,- €;
- príplatok za vedenie služobného motorového vozidla.
Termín nástupu:
01.11.2019
Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte osobne, prípadne poštou do
25.10.2019 na adresu:
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Gunduličova 10
811 05 Bratislava

Bližšie informácie:
Jozefína Krajčovičová (personalista)
tel. kontakt: 02 59980612
e-mail: joja.krajcovicova@mp.bratislava.sk
silvia.ruppertova@mp.bratislava.sk
web: www.msp.bratislava.sk

