OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent na odbore správy mestského majetku, oddelení mestského
majetku
Mestského úradu v Prešove
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo úplné stredné odborné
vzdelanie
2. Iné predpoklady v zmysle zákona:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky (vítané):
Požadovaná prax:
A: Oblasť:
Prax sa požaduje najmä:
 v oblasti majetkovo-ekonomických vzťahov,
 evidencie majetku a jeho inventarizácie,
 v oblasti
zmluvných
vzťahov
medzi
obchodnými
a zakladateľom spoločností,
 v oblasti analýz hospodárenia obchodných spoločností a
 v oblasti rozpočtovníctva.

spoločnosťami

B: Dĺžka praxe:
 V prípade ukončeného VŠ vzdelania 2. stupňa ekonomického smeru minimálne 2
roky.
 V prípade ukončenia VŠ vzdelania 1. stupňa ekonomického smeru minimálne 2
roky praxe.
 V prípade ukončenia VŠ vzdelania 2. stupňa iného ako ekonomického smeru
minimálne 3 roky praxe.
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 V prípade úplného stredného
minimálne 2 roky praxe.

odborného

vzdelania

ekonomického

smeru

Znalosť legislatívy:




verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu obce, a to najmä
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
nakladania s majetkom obcí, a to najmä zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p.
pravidlá tvorby rozpočtov so zreteľom na poskytovanie dotácií
príspevkovým organizáciám a obchodným spoločnostiam, a to najmä
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.
n. p.

Iné znalosti






ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet) – pokročilý
rýchla orientácia v databázových SW
schopnosť samoštúdia
rýchla orientácia v legislatívnych zmenách
orientácia vo výkazoch účtovných závierok

4. Zoznam požadovaných dokladov:







písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
profesijný životopis v štruktúrovanej forme
súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

5. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.

6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 21.02.2017 o 15.00 hod. V uvedenom
termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu
Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa
nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ
KONANIE
–
OSMM,
ODDELENIE
MESTSKÉHO
MAJETKU
–
NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
oddelenie podporných činností
Hlavná 73
080 01 Prešov
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alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v
Prešove, Hlavná 73, Prešov.
7. Dátum a miesto konania výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.02.2017 o 9.30 hod. na Mestskom
úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vľavo, prijímacia sieň. Účasť na
výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú
podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady
požadované v bode 4. Pozvánky na výberové konanie sa nebudú
uchádzačom posielať.
8. UPOZORNENIE
1. Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov.
2. Obsadzovaná pozícia je na dobu určitú počas zastupovania pracovníka
na rodičovskej dovolenke s možnosťou predĺženia zastupovania
pracovníka
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