MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ
Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš
zastúpené Ing. Mikul{šom Drabom, prim{torom mesta, v súlade so z{k. č. 552/2003 Z. z. o
výkone pr{ce vo verejnom z{ujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie vedúceho ekonomického oddelenia – hlavný
ekonóm mesta





Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania
Iné kritéri{ a požiadavky:
- znalosť pr{vnych predpisov v oblasti územnej samospr{vy, daňových z{konov
- prax v príslušnom odbore najmenej 3 roky; prax v územnej samospr{ve vítan{
- znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organiz{cií
- samostatnosť, kreativita, flexibilita
- predpoklady na vykon{vanie pr{ce vo verejnom z{ujme ( § 3 z{kona č. 552/2003 Z. z.
o výkone pr{ce vo verejnom z{ujme )
- organizačné a komunikačné schopnosti
- počítačov{ gramotnosť (Word, Excel, Outlook, internet)
Zoznam dokladov, ktoré účastník predklad{ do výberového konania:
- písomn{ prihl{ška do výberového konania
- profesijný životopis
- motivačný list,
- čestné prehl{senie o bezúhonnosti
- fotokópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní a odbornej spôsobilosti
- písomný súhlas uch{dzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v
zmysle § 7 z{k. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné prehl{senie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a dokladov



D{tum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihl{šku s požadovanými dokladmi je treba doručiť do 23. novembra 2012 na adresu
Mestský úrad, N{mestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš s označením ob{lky: "NEOTVÁRAŤ
- Výberové konanie – ekonomické oddelenie" Upozorňujeme uch{dzačov, že nie je možné
doručovať žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi
elektronickou formou, je potrebné ich doručiť poštovou prepravou alebo osobne.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje pr{vo nezaradiť do výberového konania
tých uch{dzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania, ozn{mi vyhlasovateľ prihl{seným uch{dzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom
výberového konania.
Vo Veľkom Šariši 02.11.2012
Ing. Mikul{š Drab v. r.
prim{tor mesta
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