OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent
(stavebný úrad)
na dobu určitú,
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie I., alebo II. stupňa absolvovaním stavebnej
fakulty, fakulty architektúry, resp. právnickej fakulty; minimálne ukončené
úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru
2. Iné predpoklady v zmysle zákona:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
 znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, s dôrazom na činnosť stavebného
úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p., zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v z.n.p.)
 vítaná je aspoň 1 ročná prax po ukončení požadovaného vzdelania v oblasti
stavebníctva
 ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 dobré organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, rozhodnosť,
zodpovednosť
4. Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (v zmysle bodu 1
Kvalifikačný predpoklad)
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme (vrátene tel. a e-mailového
kontaktu)
5. Základná mzda v rozpätí: od 900,00 eur
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6. Popis pracovného miesta: bližšie informácie sú k dispozícii na webom sídle
mesta Prešov, www.presov.sk, v časti Organizačný poriadok.
7. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou

8. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 04.08.2021 (streda). V uvedenom
termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu
Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa
nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom: „VÝBEROVÉ
KONANIE – ODBORNÝ REFERENT/STAVEBNÝ ÚRAD – NEOTVÁRAŤ“
na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Kancelária prednostu
Hlavná 73
080 01 Prešov,
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v
Prešove, Hlavná 73, Prešov.
Uchádzači spĺňajúci kritériá a požiadavky budú pozvaní na výberové
konanie.
9. UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov.
10. Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 16.08.2021
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