MESTO VEĽKÝ MEDER

Komárňanská 207/9

NAGYMEGYER VÁROS

932 01 Veľký Meder

Mesto Veľký Meder, ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti
TSM Veľký Meder, s.r.o.
so sídlom: 932 01 Veľký Meder, Nezábudková 1671/1, IČO: 46 456 201
zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28510/T ( ďalej len „ TSM s.r.o. “)
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

KONATEĽ SPOLOČNOSTI TSM s.r.o.
Miesto práce
Veľký Meder
Základná zložka odmeny
od 2.500 Eur/ mesiac
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, alebo technického zamerania
• prax na vedúcej, manažérskej pozícií minimálne 5 rokov
Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• orientácia v európskej, národnej, regionálnej a miestnej stratégii nakladania s odpadmi
• orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva, lesného hospodárstva,
pohrebných a cintorínskych služieb
• praktické a analytické myslenie, spoľahlivosť, presnosť, samostatnosť, prezentačné a
medziľudské zručnosti
• znalosť organizačnej štruktúry a činnosti spoločnosti na úrovni verejne dostupných informácií
Náplň práce:
• Riadenie spoločnosti
• Zabezpečenie a zodpovednosť za každodenný chod spoločnosti
• Zodpovednosť za správu nebytových priestorov
• Pravidelný reporting majiteľovi
• Vyhodnocovanie a prešetrovanie vybavovania sťažností a pokyny na nápravné opatrenia
• Vedenie tímu 48 zamestnancov

Termín nástupu:
01.05.2019

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
• Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
• Potvrdenie o praxi, resp. čestné vyhlásenie,
• Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Referencie
• Čestné vyhlásenie (súhlas) uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr dňa
28. 03. 2019 do 15.00 h. na adresu: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/, 932 01 Veľký Meder
v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie - konateľ TSM – 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.
Výberové konanie bude dvojkolové, z ktorého sa prvé kolo uskutoční dňa 04. 04. 2019 v čase od
10.00 h. v budove Mestského úradu Veľký Meder, Komárňanská 207/9 a vybraní uchádzači budú naň
osobitne pozvaní.
INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Technické služby mesta Veľký Meder, s.r.o.,
Č. spisu: PODV-10476/2019

Vo Veľkom Mederi dňa 26. februára 2019

Gergő Holényi
primátor

