vyhlasuje

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
výberové konanie
na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme
na miesto vedúceho zamestnanca: vedúci odboru starostlivosti o občanov MsÚ
na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia
I.

II.

Základné informácie pre záujemcov
o
Názov pracovného miesta: vedúci Odboru starostlivosti o občanov
o
Miesto výkonu práce: mesto Topoľčany
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
o
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (sociálneho, zdravotníckeho,
ekonomického alebo právnického zamerania),
o
prax na riadiacej pozícii minimálne 3 roky
o
ovládanie práce s PC - Microsoft Office, alebo obdobným kancelárskym balíkom,
o
základný prehľad platnej legislatívy (zákon č. 369/1991Zb. o obecnom zriadení,
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitných predpisov, zákon č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách, zákon č.
253/1998Z.z. o hlásení pobytu občanov, Trestný zákon, Trestný poriadok,
Správny poriadok, Civilný sporový poriadok, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákony a nariadenia
spojené s výkonom funkcie vedúceho odboru)
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III.

Iné kritéria a požiadavky
o
predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
o
bezúhonnosť,
o
schopnosť pracovať v tíme,
o
samostatnosť,
o
organizačné zručnosti,
o
uvažovanie v súvislostiach,
o
schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
o
precíznosť, dôslednosť,
o
komunikatívnosť, asertivita,
o
schopnosť zvládať záťažové situácie,
o
diskrétnosť

IV.

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 vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
- vypracovaný projekt – zámer smerovania odboru starostlivosti o občanov Mestského
úradu v Topoľčanoch a skvalitňovanie jeho činnosti pri realizácii úloh spojených
s príslušnými agendami sociálnych služieb mesta
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- 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.

V.

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania
Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé
myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.
Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:
a) Písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, (prehľad
platnej legislatívy na úseku sociálnych služieb, preneseného výkonu štátnej správy,
znalostí v oblasti výkonu samosprávy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu
časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí.
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b) Ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného
projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
Po vyhodnotení písomného testu bude výberové konanie pokračovať ústnou
časťou, v rovnaký deň s úspešnými uchádzačmi písomnej časti výberového konania.
VI.

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších
predkladaných dokladov
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
zaslať najneskôr do 29. 04. 2019 do 14,00 hod na adresu Mesto Topoľčany, Nám.
M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany alebo doručiť do podateľne MsÚ. Na obálku je
potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci odboru starostlivosti o občanov –
neotvárať“.

VII.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania
Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne
pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu,
miesta a hodiny výberového konania.

