MESTO BYTČA
______________________________________________________________
Oznam o vyhlásení výberového konania
Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1, 014 01 Bytča
v súlade s § 5 ods. 3 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie
na voľné pracovné miesto na oddelení organizačno-správneho, školstva,
kultúry a sociálnych vecí:
vedúci oddelenia organizačno – správneho, školstva a kultúry Mestského
úradu v Bytči.
Stručná charakteristika pracovného miesta:
- vypracováva
vnútorné
organizačné
normy,
všeobecne
záväzné
nariadenia v príslušnej oblasti,
- pripravuje návrh rokovacieho poriadku volených orgánov,
- organizačne zabezpečuje voľby do štátnych orgánov SR a do orgánov
samosprávy,
- organizačne zabezpečuje referendá vyhlásené NR SR a mestským
zastupiteľstvom,
- organizačne zabezpečuje sčítanie obyvateľov, bytov a domov v meste,
- organizačne a technicky zabezpečuje konanie verejných zhromaždení
obyvateľov mesta,
- schvaľuje štatistické výkazy v danej oblasti,
- riadi a koordinuje práce v oblasti školstva, matriky, sociálnych
vecí, kultúry a registra obyvateľov,
- pripravuje podklady na zasadnutie komisie sociálnej a bytovej,
verejného poriadku a vnútornej správy,
- zodpovedá za plnenie úloh oddelenia.
Výberové konanie bude realizovať výberová komisia menovaná
primátorom
Mesta Bytča Ing. Miroslavom Minárčikom
v zmysle § 5 ods. 4 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. V prípade, že výberová
komisia na základe výberového konania vyberie uchádzača, pracovný pomer
bude uzatvorený od 3. augusta 2020.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej správe.
Iné
-

kritériá:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
prax v riadiacich funkciách v rámci samosprávy vítaná,
znalosť práce s PC,
flexibilita, kreativita,
samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti,
komunikačné schopnosti,
znalosť najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, znalosť
príslušnej legislatívy vzťahujúcej sa na činnosť oddelenia.

Forma odmeňovania:
Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov:
-

písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
kópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
stručný životopis,
čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa
podmienku bezúhonnosti
v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone
práce vo verejnom záujme,
- súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné
vyhlásenie
o pravdivosti
všetkých
údajov
uvedených
v prílohách žiadosti,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá sa má
vykonávať.

Žiadosť spolu s požadovanými
forme na adresu:

dokladmi

je

potrebné

doručiť

v písomnej

Mestský úrad
Námestie Slovenskej republiky č. 1
014 01 Bytča

do 10. 7. 2020 do 15,00 hodiny v obálke s označením Neotvárať – výberové
konanie
na vedúceho oddelenia organizačno – správneho, školstva
a kultúry.
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci čas doručenia.
Termín a miesto konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom,
ktorí splnia požadované predpoklady oznámený písomne najmenej 7 dní pred
jeho konaním.
Kontakt pre poskytnutie informácii:
Mgr. Mária Klučiarová
Tel.: 041 5073 924
Mobil: 0905 7524 89
e-mail:sekretariat@bytca.sk

Mesto Bytča si vyhradzuje právo nepozvať do výberového konania
uchádzačov, ktorí nesplnia vyššie uvedené predpoklady a kritéria
a nedoručia v termíne požadované doklady.
Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou.
V prípade rovnakého počtu bodov sa s uchádzačom s rovnakým počtom bodov
vykoná ústny pohovor.

