MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ
Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš
zastúpené Ing. Mikulášom Drabom, primátorom mesta, v súlade so zák. č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie vedúceho príspevkovej organizácie Technické
služby mesta – štatutárny zástupca







Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky:
- prax v riadiacej pozícii nutná; prax v územnej samospráve vítaná
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, napr. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, všeobecne záväzných nariadení
mesta , zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona
č. 523/2004 Z z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákona č. 428/2002 Z .z. o
ochrane osobných údajov, Zákonníka práce
- samostatnosť, kreativita, flexibilita
- predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme ( § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme )
- organizačné a komunikačné schopnosti
- počítačová gramotnosť (Word, Excel, Outlook, internet), vodičský preukaz skupiny B
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- motivačný list,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (resp. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v
zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a dokladov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je treba doručiť do 5. decembra 2012 na adresu Mestský
úrad, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš s označením obálky: "NEOTVÁRAŤ Výberové konanie – vedúci TS" Upozorňujeme uchádzačov, 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 právo nezaradiť do výberového konania
tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania, oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom
výberového konania.
Vo Veľkom Šariši 13.11.2012

Ing. Mikuláš Drab v. r.
primátor mesta

