Mesto Svit, zastúpené Ing. Dášou Vojsovičovou, primátorkou mesta,
ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Svit
vyhlasuje:

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa organizácie – Technické služby Mesta Svit, príspevková
organizácia mesta
Zamestnávateľ: Technické služby, príspevková organizácia Mesta, Svit, Hviezdoslavova 268/32,
IČO:00186864
Miesto výkonu práce: Technické služby, príspevková organizácia, Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou
funkciou:












minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického zamerania
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa výhodou
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejnej správy,
orientácia v európskej, národnej, regionálnej a miestnej stratégii nakladania s odpadmi,
orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva, lesného hospodárstva, pohrebných a
cintorínskych služieb,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť
voči stresu, manažérske schopnosti,
ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,
riadiaca prax min. 1 rok s kolektívom nad 20 ľudí
prax v komunálnej oblasti, alebo manažmentu obchodnej spoločnosti výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:







žiadosť o zaradenie do výberového konania,
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
profesijný štruktúrovaný životopis,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 písomné spracovanie koncepcie riadenia a rozvoja spoločnosti Technické služby Mesta Svit podľa
jednotlivých hlavných činností organizácie.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
od 1200 eur v hrubom
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/ 32, 059 21 Svit
alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Svit, Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit.
Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Technických služieb
Mesta Svit“
Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 13.30 hodiny.

Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať
poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu vo Svite. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť
na výberovom konaní sa nebude prihliadať.
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí
uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady
v stanovenom termíne.
Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred.
Vo Svite, 16. októbra 2019

