MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
hovorca mesta
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
2. Iné kritériá a požiadavky:
• prax v oblasti médií min. 3 roky
• prehľad v oblasti mediálnej legislatívy
• všeobecný prehľad o spoločenskom dianí na území Slovenska a v meste Prešov
• znalosť v oblasti komunálnej politiky v meste Prešov
• vynikajúca znalosť slovenského jazyka, výhodou je znalosť anglického jazyka
• výborné organizačné a komunikačné schopnosti, kultivované vystupovanie, analytické
myslenie
• znalosti MS Office
3. Popis pracovnej pozície:
• koordinácia a prezentácia informácií o dianí v meste, na mestskom úrade (ďalej len
„MsÚ“ a na mestskej polícii (ďalej len „MsP“)
• monitorovanie, vyhodnocovanie a archivovanie informácií publikovaných v médiách
a správ uverejnených v miestnej, regionálnej a celoštátnej tlači
• zverejňovanie zákonnej inzercie a oznamov obsahovo pripravovaných ostatnými
organizačnými útvarmi MsÚ v printových a elektronických médiách
• organizácia spolupráce primátorky mesta s predstaviteľmi miestnej, regionálnej
a republikovej tlače; zvolávanie a vedenie tlačových konferencií mesta,
• organizačno-technické zabezpečenie stretnutí, diskusií, besied a pod. predstaviteľov
mesta s obyvateľmi mesta
• spravovanie a aktualizácia spravodajskej časti internetovej stránky mesta
• poskytovanie informácií o dianí v meste pre potreby mestského informačného centra
(MIC)
4. Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo e-mailovej
adresy
• životopis
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• súhlas k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

5. Dátum a miesto podania žiadostí: Uvedené doklady je potrebné zaslať na adresu:
Mestský úrad Prešov
Oddelenie podporných činností
Hlavná 73
080 01 Prešov,
alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73 v termíne do
14.12.2018 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ
KONANIE – HOVORCA MESTA“.
6. Dátum a miesto konania výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.12.2018 o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Prešove,
Hlavná 73, I. poschodie vľavo, prijímacia sieň. Účasť na výberovom konaní bude
umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v tomto vyhlásení a
predložia všetky doklady požadované v bode 4. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na
výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania
dostavili na Mestský úrad v Prešove.
Výberové konanie bude pozostávať z praktickej časti a pohovoru.
UPOZORNENIE: Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
7. Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru je: 01.01.2019
8. Predpokladaná základná mzda: od 800,- € do 1000,- €

