Informácia o voľnom pracovnom mieste
Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu :
Odborný referent oddelenia investičných činností
Počet miest:
1 (jedno miesto)
Miesto výkonu práce:
Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Predpokladaný termín nástupu:
- 1. november 2019 - hlavný pracovný pomer na dobu určitú
Platové podmienky:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na pracovné miesto:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania alebo prax
v stavebníctve
Iné predpoklady v zmysle zákona:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
Iné kritériá a požiadavky (vítané):
- pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa
- znalosť príslušných právnych predpisov (zákon o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch a.i.)
- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť
- ovládanie práce s PC (Microsoft Office)
- vodičský preukaz skupiny B
Stručná charakteristika pracovného miesta:
- projektová príprava stavieb pre stavebné povolenie a zabezpečenie všetkých úkonov až do
vydania územného rozhodnutia
- zostavovanie a prerokovanie návrhov položiek rozpočtu týkajúcich sa investičnej výstavby z
rozpočtu mesta a iných mimorozpočtových zdrojov
- priamy výkon stavebného dozoru
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní (prihláška)
- profesijný životopis v štruktúrovanej forme (opatrený vlastnoručným podpisom)
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
Poznámka: Pred uzatvorením pracovného pomeru bude vybratý uchádzač vyzvaný k
predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Informácie pre záujemcu:
Svoju prihlášku spolu s ďalšími prílohami zašlite v zalepenej obálke s označením
„VÝBEROVÉ KONANIE-INVESTIČNÉ-NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Mesto Moldava nad
Bodvou, Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou alebo doručte osobne do
podateľne MsÚ – Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou do 30. septembra 2019, do
11:30 hod. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum
doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní. Žiadosti doručené po stanovenom termíne
nebudú zaradené do výberového konania.
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v
jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
V Moldave nad Bodvou 31.07.2019

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor

