OBEC

MILOSLAVOV

Č.k. 1581/2019

V Miloslavove dňa 01.03.2019
Obec Miloslavov v súlade s §5 ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie prednostu
obecného úradu obce Miloslavov
Kvalifikačné predpoklady
 vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
Kritériá a požiadavky na uchádzačov:
 organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť
 koncepčné a strategické myslenie
 zvládanie záťažových situácií
 morálna a občianska bezúhonnosť
 užívateľské ovládanie kancelárskeho balíka Office
 vodičský preukaz skupiny B
 prax na úrovni riadiaceho pracovníka; prax na úrovni riadiaceho pracovníka
vo verejnej správe je výhodou
 všeobecný prehľad o obci a strategických dokumentoch obce
 znalosť príslušných právnych predpisov pre oblasť samosprávy – zákon č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákon č.537/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č.311/2001 Z.z.
Zákonník práce
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis,
 doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 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,
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
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Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo
osobne doručiť v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – prednosta obecného úradu – neotvárať“
najneskôr do 15.04.2019 do 12:00 hodiny na adresu:
Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov
Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania
zaradené.
Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom oznámené
najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.
Obec Miloslavov si vyhradzuje právo nevybrať nikoho z uchádzačov, ak sa neprihlási
vyhovujúci uchádzač.

Milan Baďanský
starosta obce, v.r.

