Oznámenie o vyhlásení výberového konania

MESTO GELNICA, Banícke námestie 4, 05601 Gelnica, IČO: 00329061
vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na
pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby
Miesto výkonu práce: kataster mesta Gelnica
Predpokladaný nástup: 1. júna 2019
Pracovný pomer na dobu určitú -2 roky, rozsah týždenného pracovného času: 37,5 h.
Platové podmienky : od 520 € brutto

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. mája 2019 (utorok) o 10.00 h v
zasadacej miestnosti (na poschodí) Mestského úradu v Gelnici, Banícke
námestie č. 4
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania (v žiadosti je nutné uviesť
telefonický kontakt)
• životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení
a podobne),
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely
výberového konania .

Záujemcovia o pracovnú pozíciu musia mať minimálne 18 rokov a písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania môžu osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Gelnica, Banícke
námestie č. 4, 056 01 Gelnica. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie MOPS – NEOTVÁRAŤ.“

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.05. 2019 (piatok)
do 10:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po
termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MOPS sú:
•
•
•

minimálne ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v z.n.p.
vyššie vzdelanie - výhoda,
znalosť slovenského jazyka - podmienka

Výberové kritériá na obe pozície sú:
•
•
•
•

znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít - MRK),
akceptácia zo strany komunity,
trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk) - výhoda

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:
•
•
•
•

motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením,
aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených
kompetencií,
komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú
pozíciu.
Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku
bezúhonnosti, t.j. nesmie byť právoplatne odsúdený za:
• trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu
“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a
• akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z. z.,

Popis práce :
Člen MOPS dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňuje
na protispoločenskú činnosť a konanie páchateľa a oznamuje tieto skutočnosti príslušnej inštitúcii.
Monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí najmä pri dochádzke do a zo školy (lokalita Háj, Hnilecká),
odprevádzanie detí k vlaku dochádzajúcich do špeciálnej základnej školy, kontroluje pohyb a miesta
stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez dozoru (pohostinstvá,

športoviská, dopravne frekventované ulice). Upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy a porastov,
kontroluje zákaz zakladania ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom-monitoruje a nahlasuje
prípady nelegálnych skládok, zúčastňuje sa pri poriadkovom zabezpečení kultúrno-spoločenských
podujatí v meste. Monitoruje a predchádza vzniku konfliktov v rámci MRK, a MRK a majoritou- je
nápomocný hliadke PZ a MsP- dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v meste.

V Gelnici dňa 09.05.2019

Ing. Dušan Tomaško, MBA v.r.
primátor mesta

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia,
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,
sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v
pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

