Mesto Snina, v zastúpení primátorka mesta Ing. Daniela Galandová, Ulica strojárska 2060/95,
Snina 069 01, IČO: 00323560, v súlade so Zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na miesto
vedúceho oddelenia správy majetku a služieb Mestského úradu Snina
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru,
- minimálne 5 rokov odbornej praxe.
Požiadavky a kritériá:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- znalosť platnej právnej legislatívy pre oblasť verejnej správy a územnej samosprávy,
najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- znalosť platnej právnej legislatívy v oblasti správy majetku mesta a súvisiacich
právnych predpisov, najmä zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
- znalosť informačných technológií (MS Office, MS Word, MS Excel, elektronická
pošta),
- komunikačné zručnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- doklady preukazujúce odbornú prax,
- písomný súhlas o tom, že úrad môže spracúvať osobné údaje na účely výberového
konania do ukončenia výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Spôsob procesu výberového konania:
- ústny pohovor.
Plat:
- v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú potrebnými dokladmi je potrebné
doručiť najneskôr do 03.05.2019 na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska
2060/95, 069 01 Snina. Obálku je potrebné označiť heslom „Výberové konanie – vedúci
oddelenia správy majetku a služieb Mestského úradu Snina - neotvárať!“
Predpokladaný termín výberového konania v týždni od 13.05.2019 do 17.05.2019 –
oznámi sa všetkým prihláseným písomne.
Predpokladaný nástup do zamestnania v prípade úspešného uchádzača od 20.05.2019.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, prípadne nevybrať uchádzača.
V Snine 16.04.2019
Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

