Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný referent obce
Obec Hrochoť v zmysle zákona č. 522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný
referent obce s predpokladaným nástupom dňa 01.05.2019.
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :


ukončené úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
Iné kritéria a požiadavky:







prax minimálne 1 rok v samospráve, alebo štátnej správe
znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu, a to najmä
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
práca s počítačom, programy WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT, grafický
program
administratívna zručnosť (vedenie evidencií, tabuliek, prehľadov, štatistík )
znalosť podvojného účtovníctva (znalosť podvojného účtovníctva rozpočtových
a príspevkových organizácii je výhodou )
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok
Osobnostné predpoklady:
bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, ochota
pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, ochota ďalej sa vzdelávať
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania







žiadosť o zaradenie do výberového konania
štruktúrovaný životopis
úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Platové podmienky:
mzda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
Trvanie pracovného pomeru:
Dočasný pracovný pomer počas materskej dovolenky samostatného referenta obce

Dátum a miesto podania prihlášky:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne na
Obecný úrad v Hrochoti, alebo poštou na adresu Obecný úrad Hrochoť, Nám. A. Sládkoviča
343/1, 976 37 Hrochoť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie-samostatný referent
obce - NEOTVÁRAŤ!" najneskôr do 11.04.2019.
Dátum a miesto výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.4.2019 o 10.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I.
poschodí. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia
podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky vyššie uvedené doklady.
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie. Uchádzačov budeme kontaktovať
elektronicky ( e-mail ), prípadne telefonicky.

V Hrochoti, 20.03.2019
Bc. Marian Mazúch v. r.
starosta obce

telefón: 048/4190160

fax: 048/4190162

mail: hrochot@hrochot.sk

