Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
Č.j. SB/2018/0599

v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej
pozície prednosta Obecného úradu Spišské Bystré

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - odbor stavebný, ekonomický alebo právny,
• odborná prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 5 rokov
Iné kritériá a požiadavky
• znalosť príslušnej legislatívy
• riadiace schopnosti
• zvládanie záťažových situácií
• organizačné a odborné schopnosti v oblasti chodu samosprávy
• znalosť práce s výpočtovou technikou Word, Excel, Outlook
• vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady na výberové konanie
• prihláška do výberového konania
• doklad o bezúhonnosti, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt)
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone
práce vo verejnom záujme
•súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Plat
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 21. decembra 2018 do 12.00 h na adresu Obec Spišské Bystré, Michalská 394,
05918 Spišské Bystré v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ konanie prednostu
obecného úradu – NEOTVÁRAŤ“.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín
a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Spišskom Bystrom 10. decembra 2018

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
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