MESTO VEĽKÝ MEDER

Komárňanská 207/9

NAGYMEGYER VÁROS

932 01 Veľký Meder

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Veľký Meder, zmysle § 6 z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na výkon
práce vo verejnom záujme v:
Názov a adresa zamestnávateľa: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9
Kategória voľného pracovného miesta:
Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
(miesto výkonu práce Mestský úrad Veľký Meder).
Charakteristika pracovného miesta:
Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku zabezpečuje úlohy na úseku
hospodárenia s majetkom organizácie a majetkom jej zvereným.
Predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odboroch verejná správa a regionálny rozvoj,
verejná ekonomika a služby, prípadne VŠ s ekonomickým alebo právnickým
zameraním,
• prax min. 2 roky v oblasti majetkovoprávnej,
• znalosť platnej legislatívy v oblasti samosprávy najmä na úseku hospodárenia
a nakladania s majetkom,
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 z. č. 552/2003 o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• schopnosť samostatne pracovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť.
Pracovný pomer na dobu: neurčitú
Predpokladaný nástup: 1. apríla 2019
Platové podmienky: určené v zmysle, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Platová trieda: 6, osobný príplatok, zvýšenie platu za výkon samosprávnej
pôsobnosti.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• získané certifikáty a osvedčenia,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť
najneskôr dňa 05. 03. 2019 do 15.00 h. na adresu: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská
207/, 932 01 Veľký Meder v zalepenej obálke s výrazným označením „Žiadosť o prijatie do
zamestnania - majetkár MsÚ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mestský úrad
Veľký Meder, Komárňanská 207/9.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho
pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny
pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 12. 03. 2019 v čase od 11.00 – 12.00 h. v budove
Mestského úradu Veľký Meder, Komárňanská 207/9 a vybraní uchádzači budú naň osobitne
pozvaní.

Vo Veľkom Mederi dňa 18. februára 2019

Gergő Holényi
primátor

