OBEC Nesvady - Obecný úrad, Obchodná 23, 94 651 Nesvady
v zastúpení starostom obce Zoltánom Molnárom,
vyhlasuje
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a v súlade so zákonom č.
564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení výberové konanie
na funkčné miesto náčelníka Obecnej polície v Nesvadoch.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie,
Iné kritéria a požiadavky:
•
prax v riadení pracovného kolektívu minimálne 3 roky,
•
telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície,
•
znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej polície a samosprávy,
•
manažérske a komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácii, zodpovednosť, samostatnosť
•
užívateľské ovládanie počítača (Microsoft Word, Excel, Internet),
•
znalosť cudzích jazykov je výhodou,
•
vodičský preukaz skupiny B.
Význam kritérií pri rozhodovaní o zamestnancovi:
• absolvovanie osobného pohovoru zameraného na vedomostné a osobnostné predpoklady uchádzača
Výhodou uchádzača je:
• odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
• zbrojný preukaz
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, odbornej spôsobilosti a vodičského preukazu skupiny B,
• návrh rozvoja činnosti Obecnej polície v Nesvadoch v budúcom období v rozsahu max. 3 strán A4,
• doklady o prípadnom absolvovaní ďalšieho doplňujúceho vzdelávania a školenia,
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte s uvedením kontaktu na uchádzača
v zalepenej obálke (poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu) na uvedenú adresu:
Obec Nesvady
Obchodná 23
94 651 Nesvady
s označením: „Náčelník Obecnej polície v Nesvadoch - výberové konanie, n e o t v á r a ť" .
Termín doručenia žiadosti s požadovanými dokladmi: 28. 2. 2019 do 15.00 h.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený
písomne.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie.

