vyhlasuje
podľa § 5 odst. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie
na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme
na riaditeľa Zariadenia pre seniorov Komfort n. o.
na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia
a) Označenie zamestnávateľa: Zariadenia pre seniorov Komfort n. o., Podjavorinskej 2120,
955 01 Topoľčany, IČO: 45 738 319
b) Obsadzovaná funkcia: riaditeľ Zariadenia pre seniorov Komfort n. o., Podjavorinskej
2120, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 738 319
c) Miesto výkonu práce: Zariadenia pre seniorov Komfort n. o., Podjavorinskej 2120, 955
01 Topoľčany, IČO: 45 738 319
d) Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (sociálneho,
zdravotníckeho, ekonomického alebo právnického zamerania)
e) Požadované odborné znalosti:
- min. 2 ročná prax na riadiacej pozícii
- ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Microsoft Excel
- základný prehľad platnej legislatívy v oblasti : zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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f) Iné požiadavky:
- všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
- ekonomické zmýšľanie
- schopnosť pracovať v tíme,
- samostatnosť
- organizačné zručnosti,
- uvažovanie v súvislostiach,
- schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
- precíznosť, dôslednosť,
- komunikatívnosť, asertivita
- schopnosť zvládať záťažové situácie
- diskrétnosť
g) Zoznam požadovaných dokladov:
-

písomná prihláška o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú z dôvodu
overenia bezúhonnosti nasledovné osobné údaje:
• meno a priezvisko
• rodné priezvisko
• rodné číslo
• číslo platného občianskeho preukazu
• dátum narodenia
• miesto narodenia
• okres narodenia
• trvalé bydlisko
• štátne občianstvo
• štát narodenia

-

písomné čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony v celom
rozsahu a o pravdivosti všetkých údajov uvedených v bode d), e), f)
vypracovaná písomná Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na obdobie 5 rokov
profesijný štruktúrovaný životopis,
úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

-

h) Lehota a adresát na podávanie žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Písomné prihlášky do výberového konania možno podať v lehote do 30. 4. 2019 do 12,00
hod., v podateľni Mestského úradu v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01
Topoľčany, a to v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie –
riaditeľ ZPS Komfort – neotvárať!“
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Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v bodoch d) – f), ktorý zároveň
predloží dokumenty podľa písm. g), výberová komisia pozve na účasť na výberom
konaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.
i) Iné:
Primátorka mesta Topoľčany v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača na základe
výsledkov výberového konania za riaditeľa ZPS Komfort Topoľčany na najbližšie zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch po ukončení výberového konania.

