Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce
vyhlasuje dňom 08.11.2019 v zmysle zákona č. 552/203 Z.z. v platnom znení o výkone prác vo
verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie:
-

námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce

Názov zamestnávateľa: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Ponúkaná základná zložka mzdy:
• na základe zákona č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ponúkaná zložka
mzdy pohybuje v rozmedzí: 8. platová trieda od 806,00 € – do 967,50 €,
• k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100%,
• k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Kvalifikačné predpoklady:
a.) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
b.) prax minimálne 5 rokov v riadiacej činnosti po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a.) uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zák. 552/2003 Z.z.),
b.) bezúhonnosť (podľa zákona 552/2003 Z.z.),
c.) absolvovať pohovor v rámci výberového konania,
d.) znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti samosprávy a náplne činnosti úseku,
e.) znalosť práce s PC – Windows, WORD, EXCEL,
f.) znalosť cudzích jazykov vítaná.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a.) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b.) úradne overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
c.) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe,
d.) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
e.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f.) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového,
konania v zmysle zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 26.11.2019 do 12 00 hod.
(hmotnoprávna lehota), na adresu: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce
s označením „ Výberové konanie námestník ekonomického úseku“. Pri osobnom doručení na
sekretariáte v zalepenej obálke s tým istým označením. Vyhlasovateľ výberového konania si
vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, vyhlasovateľ písomne v zákonom stanovenej
lehote.
Poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 01.01.2020
V Michalovciach, 08.11.2019

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS

