
 

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina  zverejňuje informáciu o 1 voľnom pracovnom mieste nepedagogického 

(prevádzkového) zamestnanca – Ekonóm / ka školy a školského zariadenia 

Miesto výkonu práce: Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina  

Ponúkaný plat: odmeňovanie v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v závislosti od odbornej praxe 

Pracovný čas: 5 dňový pracovný týždeň (37,5hod./týždeň - pondelok až piatok) 

Predpokladaný nástup: 01.04.2022 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Požiadavky:  

-     stredoškolské s maturitou, 

- nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, 

- vysokoškolské I. stupňa, 

- vysokoškolské II. stupňa  

- prax v príspevkovej organizácii vítaná. 

Osobnostné predpoklady:  

- samostatnosť,  

- zodpovednosť a precíznosť, 

- praktické a analytické myslenie. 

Pracovná náplň (v skratke):  

- samostatná odborná činnosť v oblasti účtovníctva v zmysle platných zákonov, predpisov a aktuálnej 

metodiky zriaďovateľa, 

- logistické zabezpečenie školy – napr. evidencia účtovných dokladov,  

- práca na úseku rozpočtovníctva a financovania, 

- evidencia hmotného a nehmotného majetku  

- spolupráca pri projektoch a grantoch, 

- základy verejného obstarávania. 

 

Benefity:  

- stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, 

- možnosť pracovného pomeru na dobu neurčitú,  

- dovolenka nad rámec Zákonníka práce,  

- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2% z hrubej mzdy zamestnanca, 

- príspevok zo sociálneho fondu na: životné a pracovné jubileá v zmysle interného predpisu 

 

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.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 

podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, 

prípadne telefonicky.  

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zastať e- mailom na adresu  

bajzova@gvoza.sk, alebo doručiť na adresu Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.  


