
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 
účtovník/čka 

 
 
 
Náplň práce  
Komplexné vedenie účtovníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi 
organizácie. Participácia na vypracovaní individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, daňového priznania       
k DPH a k dani z príjmov a súvisiaceho ekonomického výkazníctva, rozborov a štatistík. 
 
Druh pracovného pomeru  
hlavný pracovný pomer  
 
Termín nástupu  
ASAP  
 
Miesto výkonu práce  
Bratislava, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA  
 
Požadované vzdelanie  

Dosiahnuté vzdelanie:  
Úplné stredoškolské s maturitou  
Vysokoškolské I. stupňa  
Vysokoškolské II. stupňa  

 
Znalosti  

Ekonomické znalosti: Podvojné účtovníctvo – pokročilý, expert  
Počítačové znalosti: Microsoft Windows, Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel – pokročilý 
používateľ, Softip výhodou 
Pozícia vhodná pre absolventa  
Odborná prax min. 3 roky 

 
 
INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI  
 
Charakteristika zamestnávateľa  
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na 
Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj 
mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí        
s nedostatkom príležitostí.   
 
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti  
Vzdelávanie, školské inštitúcie  
 
Adresa  
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
Karloveská 64 
842 58 Bratislava 
 
 

 



INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČA  

Svoju žiadosť spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte kontaktnej osobe, prosím, e-mailom alebo 

poštou do 15.08.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. 

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas: V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlasím so 

spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise organizáciou IUVENTA v jej 

personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú 

pracovnú pozíciu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné 

kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov.  

 
Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková 
Tel.: +421 2 592 96 110  
E-mail: edita.petruskova@iuventa.sk 
www adresa: http://www.iuventa.sk 

mailto:edita.petruskova@iuventa.sk

