Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom
úrade v Nálepkove na pozíciu:
referent stavebného úradu obce Nálepkovo
Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade
v Nálepkove na pozíciu referent stavebného úradu.
Názov pracovného miesta: Referent stavebného úradu
Výkon práce: Obecný úrad Nálepkovo
Charakteristika pracovného miesta:
• Samostatný výkon činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo
Rozsah pracovného úväzku:
• Plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
Kritériá a požiadavky:
• Ovládanie výkonu činností na úseku:
• Štátnej stavebnej správy
• Štátneho stavebného dohľadu
• Pozemných komunikácií
• Ochrany prírody a krajiny
• Ochrany ovzdušia
• Štátnej vodnej správy
• Ovládanie PC – programy: Word, Excel, MS Outlook, Internet
Prax:

minimálne 10 rokov

Osobnostné predpoklady:
• Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť
a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny
prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis

3.
4.
5.
6.
7.

Motivačný list
Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
Výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov
pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového
konania poštou alebo osobne na Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok 384/1,
053 33 Nálepkovo, najneskôr do 1.6.2015.
Dátum možného nástupu:
• 1.7.2015
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

V Nálepkove, dňa 11.5.2015
Kontakt: Ing. Dušan Daniel
Telefón: 0903 624 342
e-mail: starosta@nalepkovo.sk

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

