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Pomoc Ukrajine - Pобота
Samostatný odborný referent/tka-správa
miestnych daní a pop.
Mesto Svit

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Slovensko
Prešovský kraj
okres Poprad
Svit
Hviezdoslavova 269/33
05921

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid Korenková
vedúca oddelenia
ingrid.korenkova@svit.sk
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základná zložka mzdy (v hrubom):

650 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 8. 2022

Dátum pridania ponuky:

16. 6. 2022

Dátum poslednej aktualizácie:

16. 6. 2022

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce

Komplexná agenda správy poplatku za tuhý komunálny odpad
- sumarizácia a nahrávanie zmien a úľav pre výpočet poplatku za TKO
- vyrubovanie a odoslanie rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby
- kontrola prijatých platieb, kontrola bankových výpisov
- príprava výziev a rozhodnutí o sankčných úrokoch
- výkon daňového exekučného konania v súvislosti s daňovými nedoplatkami
- agenda dotácií – finančných transferov poskytovaných mestom

Informácie o výberovom k onaní

Informácie pre záujemcu: Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
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- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Iná forma sprostredkovania: pohovor

Pracovné podmienk y

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika obchodu a služieb

Dĺžk a praxe
aspoň 3 roky

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
samostatnosť

Počítače:

Internet - elementárna
Microsoft Excel - elementárna
Microsoft Word - elementárna

Ďalšie požiadavky:

- prax v oblasti miestnych daní a poplatkov výhodou

Osobnostné predpok lady
komunikatívnosť
praktické myslenie
spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi
Obchodné meno:

Mesto Svit

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00326607

Internetová adresa:

www.svit.sk

Telefón:

+421527875111

Charakteristika:

verejná správa

Adresa:

Hviezdoslavova 268/32
05921 Svit
Slovensko

Zdroj: istp.sk (Id: 1958650)
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