BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o., Štúrova 275/87, 059 21 Svit, IČO 36 816 949
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18971/P

vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie Vedúceho Rehabilitačného strediska
(Plaváreň Svit), Jilemnického 307, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
-

vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v technickom odbore
prax min. 5 rokov v oblasti s technickým zameraním
najmenej 2 roky riadiacej praxe

Iné kritéria a požiadavky na uchádzača:
-

bezúhonnosť
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
znalosť príslušnej legislatívy
počítačové znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel – bežný užívateľ
organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
zručnosť
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
znalosť cudzieho jazyka vítaná
oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny B
skúsenosti s E-kasou výhodou
vzťah k športu

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
-

-

prihláška do výberového konania
štrukturovaný profesijný životopis
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
potvrdenie o dĺžke požadovanej praxe s technickým zameraním a riadiacej praxe
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
písomný návrh koncepcie na tému: „Ako si predstavujem rozvoj plavárne“

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
-

Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie
a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení a Zákona č.
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a Vyhlášky č.
308/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu

-

vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch,
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
Práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri riešení problémov a spoluprácu s viacerými
subjektmi aj mimo vlastného zamestnávateľa
Analytická a hodnotiaca činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečením chodu
strediska
Riadenie, kontrola a organizovanie práce pracovníkov Rehabilitačného strediska
Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých predpisov, ktoré platia pre stredisko
Kontrola efektívnosti využívania jednotlivých energií, ich správne vyúčtovanie a návrhy na
úsporné opatrenia
Kontrola a evidencia tržieb strediska, ich správne vyúčtovanie
Zabezpečovanie nákupu potrebného materiálu na údržbu, hygieny a čistoty pri prevádzke
strediska

Pracovná doba:
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas podľa rozpisu zmien
Práca v sobotu, nedeľu aj počas sviatkov
Iné výhody:
-

Práca v stabilnej spoločnosti, dobré pracovné podmienky
Možnosť neustáleho vzdelávania
Príspevok na stravu
Týždeň dovolenky naviac v zmysle kolektívnej zmluvy
Kultúrne a športové akcie

Uzávierka prihlášok: 23. septembra 2019, do 14.00 h
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne BYTOVÉHO
PODNIKU SVIT, s. r. o.
Zasielanie žiadostí:
Prihlášky na výberové konanie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke
s označením „Výberové konanie – vedúci Rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit) – NEOTVÁRAŤ na
adresu:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.
Štúrova 275/87
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky
oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Dana Meriačová v.r.
konateľka

