Referent - asistentka odboru
Miesto práce
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
Termín nástupu
15.11.2017
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat
dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
•
•
•
•
•
•

zabezpečuje evidenciu a distribúciu doručenej a odosielanej pošty odboru v IS,
spravuje databázu posudzovateľov/expertov v pôsobnosti odboru,
spracováva zápisnice z porád, z rokovaní komisií a výborov,
eviduje a sleduje plnenie termínovaných úloh odboru,
vykonáva organizačné práce pri zabezpečovaní domácich i medzinárodných podujatí,
vrátane školení,
spracováva spisovú agendu odboru.

Zamestnanecké výhody, benefity
• flexibilná pracovná doba,
• prémie podľa dosiahnutých výsledkov,
• plne hradené stravné lístky,
• príspevok do 3. dôchodkového piliera.
Informácie o výberovom konaní
V prípade záujmu o túto pozíciu zašlite Vašu žiadosť, životopis so súhlasom so spracovaním
osobných údajov e-mailom, prípadne poštou na našu adresu. Všetky životopisy budú
starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme len záujemcov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.
Výberové konanie bude ukončené po uskutočnení osobného pohovoru s pozvanými
uchádzačmi.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.11.2017

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
Vzdelanie v odbore
všeobecné, ekonomické, resp. technické
Jazykové znalosti
anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)
Administratívne a ekonomické znalosti
Hospodárska korešpondencia - základy
Počítačové znalosti – používateľ
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Vodičský preukaz
B
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Skúsenosti s úradnou korešpondenciou sú vítané.
Komunikačné a organizačné zručnosti.
Proaktívny prístup k práci.

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je verejnoprávnou inštitúciou. Je jediným
vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania
zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Poslaním SNAS je vykonávať
akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne v zhode
s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie a to tak, aby osvedčenia o akreditácii
vydané SNAS-om, boli medzinárodne akceptované a uznávané.
Počet zamestnancov
25-49 zamestnancov
Adresa spoločnosti
SNAS
Karloveská 63
840 00 Bratislava 4
http://www.snas.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Červenáková
Tel.: 0911 286 254
E-mail: ludskezdroje@snas.sk

