MESTO SVIT

Mesto Svit v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia Mestského
úradu vo Svite
Pracovný pomer:
Hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nástupný hrubý plat 1 000 €
Nástup do zamestnania:
Od 01.06.2019
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie, odbor stavebníctvo
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor stavebníctvo výhodou
- riadiaca prax na vedúcej pozícii výhodou
- samostatnosť a rozhľad v oblasti prípravy a riadenia investičnej výstavby a stavebného
dozoru realizovaných stavieb (investičné zámery, inžinierska činnosť súvisiaca so
zabezpečovaním projektov, s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia,
kolaudačného rozhodnutia, príprava podkladov pre výber zhotoviteľa, koordinácia projektov
s rozpočtami a investičnými zámermi, kontrola rozpočtu stavby)
- prax v samospráve alebo štátnej správe výhodou
- prax vo verejnom obstarávaní výhodou
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o samospráve a v oblasti investičnej
výstavby
- spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť vysokého pracovného nasadenia
- manažérske schopnosti, technické a analytické myslenie, koncepčná činnosť
- organizačné a komunikačné schopnosti
- ovládanie softvéru MS OFFICE na štandardnej užívateľskej úrovni, ovládanie softvérového
vybavenia Cenkros, CAD systémov a ekonomického softvéru výhodou
- vodičský preukaz skupiny B
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia dokladov preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie
- životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného kandidáta sa bude vyžadovať výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
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Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a doložia
všetky požadované doklady.
Prihlášky s označením „Výberové konanie – vedúci odd. IČÚPaŽP - neotvárať“ doručte v zalepenej
obálke najneskôr do 26.04.2019 na adresu:
Mesto Svit, Mestský úrad
sekretariát primátora mesta
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny
uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení alebo žiadny uchádzač nebude
vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. nové výberové konanie.

Vo Svite 08.04.2019

Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
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