Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár – rozpočtová organizácia mesta Kolárovo
I. Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa získané z niektorých nasledovných študijných programov: sociálna
práca, sociálna pedagogika, pedagogika, ekonomika, verejné zdravotníctvo
b) minimálne 10 rokov praxe v riadení

a)

II. Iné kritériá a požiadavky
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)

aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
organizačné a riadiace schopnosti
práca na počítači (word, excel, internet)
znalosť zákonov súvisiacich s územnou samosprávou najmä v sociálnej oblasti.
bezúhonnosť
III. Ďalšie predpoklady
osobnostné predpoklady (empatia, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať v tíme,
schopnosť riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod.
osobný záujem doplniť si vzdelanie
IV. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania

a)
b)
c)
d)
e)

prihláška do výberového konania
profesný životopis uchádzača
motivačný list
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vrátane dokladov o absolvovaných kurzoch,
školeniach)
f) potvrdenie od predchádzajúcich zamestnávateľov o vykonávaní riadiacej funkcie
g) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 9 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V. Výberové kritériá
a) dosiahnuté vzdelanie (stupeň, študijný program)
b) pracovné skúsenosti, prax v riadení kolektívu a dosiahnuté výsledky
c) ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a doplňovanie
požadovaných vedomostí a schopností
d) návrh koncepcie riadenia a rozvoja organizácie ZPS a DS Kolárovo
e) pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov
VI. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 28.2.2014, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením:
Výberové konanie - riaditeľ ZPS a DS, na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto
Kolárovo si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto
výberového konania.
V Kolárove 05.02.2014
......................................................
Árpád Horváth
Primátor mesta

