
 

 
 

 
 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o.z. (AOPP) bola založená v roku 2001 a v súčasnosti  je strešnou 

pacientskou organizáciou, ktorá má 38 členských organizácií.  

Jej hlavným cieľom a poslaním je chrániť práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí ako aj 

obhajovať ich záujmy v každej spoločenskej oblasti.  

Viac informácii na www.aopp.sk  

Názov pozície:  asistent/ka 

Nástup: ihneď 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

Nadriadená pozícia: prezidentka AOPP 

Termín uzávierky žiadostí: 20 január 2017 

Pohovor: 25-26 Január 2017 

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok 

(0,4 úväzku = 16 hodín týždenne) 

Forma PP:  živnosť alebo pracovná zmluva 

Možnosť zvýšiť úväzok v budúcnosti  

Ponúkaný plat: 250 EUR brutto 

 

AOPP hľadá asistenta/tku, ktorý/á bude na pravidelnej báze zabezpečovať chod kancelárie a zároveň bude 

podporou pre vedenie AOPP. 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 
     hľadá zamestnanca na pozíciu 
                   ASISTENT/KA 
                                 
 

                                Nástup ihneď 
     Uzávierka žiadostí - do 20. januára 2017 
 

 

http://www.aopp.sk/


 

 
 

Náplň práce, zodpovednosti a povinnosti: 

 udržiavanie kancelárie v čistote a poriadku 

 príprava zasadnutí (písomných materiálov, občerstvenia) 

 odosielanie pozvánok 

 preberanie poštových zásielok 

 evidencia a triedenie pošty 

 vybavovanie poštovej agendy a informovanie členov Predsedníctva AOPP 

 príprava písomností 

 riadenie a archivácia dokumentov 

 telefonická, emailová a osobná komunikácia na základe pokynov vedenia AOPP 

 komunikácia so subjektami verejnej správy a samospráv ako aj partnermi AOPP 

 príprava účtovných a mzdových dokladov 

 spracovanie cestovných príkazov 

 pravidelné fakturácie a platby 

 spracovanie celoročnej agendy s účtovníkom a revízorom AOPP každoročne v januári 

 tvorba zápisníc zo zasadnutí predsedníctva a valných zhromaždení AOPP 
 

Profil kandidáta: 

 ročná skúsenosť v administratívnej pozícii 

 zmysel pre detail 

 organizačné schopnosti 

 vynikajúce komunikačné schopnosti (písomné aj verbálne) 

 schopnosť stotožniť sa s cieľmi a víziou organizácie 

 anglický jazyk výhodou 

 aktívne ovládanie PC minimálne v rozsahu internet a OFFICE 

 skúsenosť v občianskom sektore výhodou 
 
 

Štrukturované životopisy spolu s krátkym motivačným listom zasielajte emailom na 

miroslava.fovenyes@aopp.sk najneskôr do 20. januára 2017. 

 
Kontaktovať budeme iba úspešných kandidátov na pozíciu.  

Ďakujeme za váš záujem. 

mailto:miroslava.fovenyes@aopp.sk

