Mesto Gelnica
so sídlom Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica , IČO : 00 329 061

v zastúpení Ing. Dušanom Tomaškom, MBA- primátorom mesta
vyhlasuje

v súlade s § S zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca
riaditeľ spoločnosti

Správa domov Gelnica, s.r.o.,

so sídlo m Športová č.14, 056 01 Gelnica, IČO : 36 721166

Kvalifikačné

predpoklady :

dosiahn uté minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Iné kritériá a požiadavky
vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č.8/2009 Z. z.

o cestnej premávke v platnom znení výhodou
prax v oblasti správy n ehn uteľností ( byty, nebytové priestory ) výhodou
prax v oblasti prevádzkovania voľnočasových zariadení, detských a multifunkčných ihrísk
výhodou
skúsenosti s vrcholovým ria dením spo ločnosti
dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu pracovníkov
ovládanie samostatnej práce s PC ( Windows, MS Office, internet)
komunikatívnosť, flexibilita
bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov :

prihláška do výberového konania
profesijný štruktúrovaný životopis
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
overená kópia vodičského oprávnenia
písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového
konania
doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie st arší ako 3 mesiace
Prihlášku do výberového konania spo lu s požadovanými dokladmi zašlite v uzatvorenej obálke
poštou na adresu, :
Mesto Gelnica, Mestský úrad, Banícke námestie

č.4,

056 01 Gelnica

prípadne doručte v uzatvorenej obálke osobne do podateľne Mestského úradu v Gelnici
najneskôr do 8.12.2017 ( piatok) do 12.00 hod.

Obálku označte heslom

,,Riaditeľ

Správy domov Gelnica, s.r.o. . -

výberové konanie,

neotvárať".
Vyhlasovateľ

si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania, a teda na osobné výberové
konanie nepozvať tých uchádzačov, ktorí nespÍňajú požadované podmienky a kvalifikačné
predpoklady.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači písomne informovaní minimálne 7 dní
pred jeho konaním.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia,
nábalenského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia,
veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu, rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania
v pracovnoprávnych vzťahoch a v obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. - antidiskrimina čný
zákon.

V Gelnici, dňa 24.11.2017

Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

