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Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina 

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom, a to: 
 

Mzdový účtovník - personalista  

 

Predpokladaný termín nástupu:   1.11.2021       

 

        Základné požiadavky:  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

     - prax vo verejnej alebo štátnej správe podmienkou 

     - znalosť systému MAGMA výhodou, 

     - znalosť pracovnoprávnej legislatívy požadovaná,  

     - prax z oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva, 

     - prax v podvojnom účtovníctve výhodou, 

     - zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, kreativita, lojalita,   

       komunikatívnosť, diskrétnosť, bezúhonnosť. 

 

           Stručná charakteristika: - komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej  

       oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou štruktúrou zamestnancov, 

     - odborná špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a   

       koordinovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov, 

     - samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej  

       agendy, 

   - komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry  

     a archívu,  práca v sys. Fabasoft, 

   - aktívna spolupráca pri projektoch a grantoch, fundraising, 

   - vedenie agendy autodopravy 

 

               Počet rokov praxe:  5 rokov praxe, výhodou v zariadení sociálnych služieb 

 

                      Čo ponúkame: - odmeňovanie v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v závislosti od odbornej praxe (od 898,50 + osobné 

ohodnotenie podľa § 10 citovaného zákona a iné príplatky podľa 

legislatívy),  

 - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, 

 - stravovanie v zariadení, 

 - zamestnanecké benefity (príspevok na DDS 2 %). 

 

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou formou alebo elektronickou 

formou do 28.09.2021 na adresu:  

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA,  Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina,  

alebo na e-mail: dsszagorazda.pam@vuczilina.sk  

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre 

potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné 

kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. 

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. 
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