MESTO NEMŠOVÁ
MESTSKÝ ÚRAD
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Nemšová zastúpené primátorom mesta Milošom Mojtom v zmysle § 5
odsek 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca
oddelenia finančného a správy mestského majetku
Miesto výkonu práce: Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Termín nástupu do zamestnania: 15.01.2021, prípadne podľa dohody
Požadované kvalifikačné predpoklady:


vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru

Požadované iné kritériá:










prax v predmetnej agende minimálne 3 roky
prax v samospráve minimálne 3 roky
prax vo vedúcej pozícii minimálne 3 roky
znalosť základných legislatívnych noriem v danej oblasti
riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, koncepčné a analytické
myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť
bezúhonnosť
vodičský preukaz skupiny B
ovládanie práce s PC

Platové podmienky:
funkčný plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od počtu započítanej praxe a odbornej
spôsobilosti
Zoznam požadovaných dokladov:




žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením e - mailového
kontaktu
štruktúrovaný profesijný životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania




ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné
predpoklady
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účel výberového
konania podľa § 13 v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Charakteristika pracovného miesta:
Výkon činností v oblasti správy financií a správy majetku mesta Nemšová
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
doručte v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie – vedúci/vedúca
odd. FaSMM - Neotvárať“ na adresu:
Mesto Nemšová
Mestský úrad Nemšová – sekretariát primátora
ul. Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová
najneskôr do 28.12.2020, do 13:00 hod.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky,
oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním na nimi uvedený e – mailový kontakt.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
telefón: 032/6509611
e- mail: prednosta@nemsova.sk

Miloš Mojto
primátor mesta

