Obec Slovenské Pravno
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent
na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou 2 mesiace
u zamestnávateľa:
Obec Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Názov funkcie:
Odborný referent
Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0 t.j. 37,5 hod. týždenne
Kvalifikačné predpoklady:
-

úplné stredoškolské vzdelanie
prax v oblasti administratívy

-

znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu, a to
najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vítaná

-

nutná znalosť MS Office na pokročilej úrovni /Excel, Word, Outlook/

Iné kritériá a požiadavky:
-

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-

bezúhonnosť

-

zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie

-

vodičský preukaz skupiny „B“

-

samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné zručnosti

Pracovná náplň:
-

elektronická evidencia doručenej a odoslanej pošty
zverejňovanie dokumentov na webovom sídle
aktualizácia zverejňovaných informácií na webovom sídle
archivácia dokladov

Telefón: 043/ 4962139, 4901218

E-mail: obecslpravno@gaya.sk

-

správa daní a poplatkov na území obce /daň z nehnuteľnosti, daň za psa, miestny
poplatok za komunálny odpad /
matričná agenda
evidencia obyvateľstva
vedenie pokladnice
úradné osvedčovanie podpisov a listín
ďalšie administratívne práce na OcÚ Slovenské Pravno

Platové podmienky:
Zaradenie do platovej triedy 8 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. –
plat v rozsahu 448,50 – 642,50 € v závislosti od od počtu rokov započítanej praxe, plus
navýšenie tarifného platu o 15 % za výkon samosprávnych činností. Po skončení skúšobnej
doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
6. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového
konania v súlade s nariadením EP a R2016/679
Dátum, miesto a čas výberového konania:
Termín výberové konanie bude oznámený telefonicky alebo elektronickou poštou uvedenou
v žiadosti uchádzača.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
najneskôr do 28. 09. 2018 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové
konanie - Neotvárať“.
- poštou na adresu: Obec Slovenské Pravno, 038 22 Slovenské Pravno 123
- osobne do kancelárie obecného úradu

Kontakt pre poskytnutie informácii:
Eva Pálešová, starostka obce
telefón: 043/4962139, 4901218
e-mail: obecslpravno@gaya.sk
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