OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent
(stavebný úrad – úsek rozvoja bývania)
na dobu určitú,
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad:
 ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
(technického alebo
ekonomického zamerania), alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske,
technického alebo ekonomického zamerania) alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa (technického alebo ekonomického zamerania)
Poznámka:
 V zmysle Zákona č.17/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov úspešný
uchádzač je povinný do jedného roka od vzniku pracovného pomeru získať
osvedčenie
o osobitnom
kvalifikačnom
predpoklade
na
zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.
2. Iné predpoklady v zmysle zákona:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
 znalosť legislatívy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku
bývania (zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. a Vyhláška MDVaRR SR
č.284/2013 o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB,
o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v z.n.p.)
 požadovaná dĺžka odbornej praxe v oblasti stavebníctva, alebo ekonomiky:
pri ukončenom úplnom strednom odbornom vzdelaní (technického alebo
ekonomického zamerania) je min. 2 roky, pri ukončenom vysokoškolskom
vzdelaní I. a II. stupňa ( technického alebo ekonomického zamerania) je min. 1
rok
 ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 výborné komunikačné schopnosti
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4. Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 doklad o praxi vydaný zamestnávateľom, alebo podľa osobitného predpisu (§ 2
ods.4, zákona č. 17/2006 Z. z. kvalifikačný predpoklad k výkonu štátnej správy
na úseku bývania)
 súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
5. Základná mzda v rozpätí: od 728,00 do 1 294,00 €
6. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou

7.Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 15.02.2019 (piatok) o 12.00 hod.
V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady
doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na
výberovom konaní sa nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ
KONANIE – STAVEBNÝ ÚRAD – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
oddelenie podporných činností
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v
Prešove, Hlavná 73, Prešov.
8. Dátum a miesto konania výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.02.2019 (pondelok) o 09.00 hod.
na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vpravo, Malá radná
sieň. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí
splnia 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.
9. 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.
10. Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 01.03.2019
Strana 2 z 2

