
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

obsadzuje pracovné miesto 

Názov pozície : Účtovník

Miesto výkonu práce : Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica

Pracovný čas : pevný pracovný čas od 6:45 hod do 14:45 hod,  t.j. 37,5 hod 
pracovný týždeň

Dátum nástupu : od 01.03.2021, prípadne dohodou

Platové podmienky : od 692,00 € brutto mesačne (na základe Zákona č. 553/2003 
Z. z.), v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Náplň práce : Komplexne zabezpečuje účtovnícku agendu.
Komplexné zabezpečovanie agendy správy majetku 
zamestnávateľa (napr. evidencia, zaraďovanie, odpisovanie, 
vyraďovanie, inventarizácia, účtovná mesačná závierka).
Vedie pokladnicu múzea, zabezpečuje výber vstupného a predaj 
podľa platného cenníka.
Vykonáva bezhotovostný a hotovostný platobný styk

Pracovný pomer : Doba určitá - zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky

Požiadavky  na uchádzača: 

Vzdelanie : SŠ ekonomického smeru alebo stredoškolské vzdelanie a prax v odbore

Dĺžka praxe : prax v odbore vítaná

Pozícia vhodná pre absolventa: ÁNO

Všeobecné spôsobilosti : samostatnosť a zodpovednosť , precíznosť, pozitívny vzťah 
k ekonomickým a administratívnym činnostiam, 
komunikatívnosť, pozitívny vzťah ku kultúre, skúsenosti so 
spracovaním projektov a grantov výhodou, znalosť AJ – 
pokročilý, práca s PC – znalosť systému ISPIN výhodou



Osobnostné predpoklady pamäť, komunikatívnosť, nadšenie pre prácu, 
ochota neustále sa vzdelávať, iniciatívnosť pri riešení 
problémov v organizácii, práca s verejnosťou i so 
znevýhodnenými skupinami 

Vodičský preukaz skupiny B podmienkou. 

Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, pošlite, prosím, žiadosť o prijatie do zamestnania, 
štruktúrovaný profesijný životopis na e-mailovú adresu :  HYPERLINK 
"mailto:radka.kovalikova@muzeumpb.sk" radka.kovalikova@muzeumpb.sk s uvedením 
pozície v predmete e-mailu. 
Životopisy  zasielajte v termíne do 14.01.2022 . Vybraní uchádzači budú kontaktovaní 
telefonicky na osobný pohovor. 

Vypracované podľa POS – oni tam však vyhlasovali výberové konanie – my budeme tiež vyhlasovať 
výberové konanie? To má nejaké postupy, je to komplikovanejšie a na tieto pracovné miesta sa nemuselo 
vyhlasovať konanie, iba na štatutára.

doplniť
Alebo muzeálna, či Vaša?


