OBEC HVOZDNICA, Obecný úrad 39, 013 56
tel.: 041/ 500 74 81, fax: 041/ 500 74 82

Výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent verejnej správy

OBEC HVOZDNICA
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NRSR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade vo Hvozdnici
na pozíciu:

samostatný odborný referent verejnej správy
Charakteristika pracovného miesta: samostatné a komplexné zabezpečenie evidencie daní a poplatkov v súlade so
zákonom, odpadové hospodárstvo, registratúrny poriadok, stavebná a sociálna oblasť, administratívne práce.
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok, predpokladaný termín nástupu od 1.6.2022, resp. po dohode.
Plat: Tarifný (základný) plat je stanovený podľa platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do
ktorých bude uchádzač zaradený podľa základnej stupnice platových taríf v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. min. 760,Eur mesačne.
Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
Kritériá a požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka
ovládanie PC – programy: Word, Excel, MS Outlook, Internet – úroveň pokročilý
výhodou je prax vo verejnej správe a v oblasti sociálnych služieb, znalosť legislatívy
verejnej správy a samosprávy
Osobnostné predpoklady:
schopnosť riešiť odborné problémy, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, flexibilita,
komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. profesijný životopis v štruktúrovanej forme
3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu: Obec Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica
alebo osobne do podateľne obecného úradu vo Hvozdnici najneskôr do 20.05.2022 do 12.00 hod.
Prihlášky s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa
a vyznačením „Výberové konanie – SOR VS – neotvárať“.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.
Vo Hvozdnici, dňa 06.05.2022

Ing. Martin Šimún
starosta obce Hvozdnica

