Mesto Svit v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci odboru územného plánovania a životného prostredia
Mestského úradu Svit
Pracovný pomer:
Hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
Nástup do zamestnania:
Od 01.07.2017, resp. od 01.08.2017
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie: technické
- riadiaca prax na vedúcej pozícii min. 5 rokov, riadenie kolektívu min. troch zamestnancov
- prax v riadení stavieb výhodou
- osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie výhodou
- prax v samospráve výhodou
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy verejnej správy
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné
a riadiace schopnosti, koncepčné a logické myslenie, príjemné vystupovanie
- ovládanie PC na používateľskej úrovni
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia dokladov preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie
- životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného kandidáta sa bude vyžadovať výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované
doklady.
Prihlášky s označením „Výberové konanie – vedúci odb. ÚPaŽP - neotvárať“ doručte v zalepenej obálke
najneskôr do 14. júna 2017 na adresu:
Mesto Svit, Mestský úrad
sekretariát primátora mesta
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač
nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo
vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení nové
výberové konanie.
Vo Svite dňa 06.06.2017
Ing. Miroslav Škvarek v.r.
primátor mesta Svit

