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Výberové konanie na obsadenie funkcie administratívny pracovník/účtovník Obecného 

úradu v Motešiciach. 
 
OBEC MOTEŠICE  
 
zastúpená 
 
Starostom obce Motešice 
 
Obecný úrad, Machnáčska 288, 913 26 Motešice 
 

v y h l a s u j e 
 

v ý b e r o v é  k o n a n i e 
 
na obsadenie funkcie 
 
administratívny pracovník/účtovník Obecného úradu v Motešiciach 
do TPP s prac. úvazkom 4 hod./deň 
 
  
 
Kvalifikačné predpoklady : 
 
- minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania 
 
Ďalšie požadované predpoklady : 

 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
• bezúhonnosť 
• prax v odbore účtovníctvo minimálne 1 rok 
• znalosť práce s výpočtovou technikou 
• znalosť cudzích jazykov / Aj,Nj, / vítaná 
• znalosť podvojného účtovníctva podmienkou 

 
 
  
 
Predpokladaný nástup na výkon funkcie je od 01. 04. 2011 pod podmienkou, že starosta obce 
víťazného uchádzača vymenuje do funkcie. 
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Požadované doklady : 
 
1. prihláška do výberového konania 
 
2. profesijný štruktúrovaný životopis  
 
3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
 
5. kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady 
 
6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 
 
7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. 
 
  
 
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne 
alebo poštou na adresu:  
 
Obecný úrad, starosta obce, Machnáčska 288, 913 26 Motešice 
 
v obálke označenej heslom „Výberové konanie – administratívny pracovník/účtovník OcÚ - 
neotvárať"  do 
 
24. 03. 2011 do 15.00 hod. 
 
Z uchádzačov, ktorý spĺňajú kvalifikačné a ďalšie požadované predpoklady a predložia v 
určenom termíne všetky požadované doklady, budú vybraní uchádzači, ktorí budú písomne 
pozvaní na osobný pohovor najmenej 3 dni pred jeho konaním. 
 
  
 
Obec Motešice si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača na obsadenie funkcie 
administratívneho pracovníka/účtovníka Obecného úradu v tomto výberovom konaní. 
 
  
 
  
 

Ing. Martin Mach 
 starosta obce 


