OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí so sídlom Teplý Vrch 80, 980 23 Teplý Vrch,
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta:

 manažér Mikroregiónu Teplý Vrch
Kvalifikačné predpoklady:
 minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
 organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti, flexibilita, spoľahlivosť,
 skúsenosti v oblasti rozvoja vidieka
 samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, analytické myslenie
a komunikatívnosť
 skúsenosti s písaním projektov a žiadostí o dotácie
 počítačová gramotnosť (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
práca s internetom, Outlook, dopĺňanie web stránky)
 prax v oblasti účtovníctva vítaná
 vodičský preukaz skupiny B vítaný
 preukaz ZŤP, so zníženou pracovnou schopnosťou (čiastočne invalidný alebo plne
invalidný) - z dôvodu štatútu chránenej dielne - vítaný
Miesto výkonu práce:



z časti Mikroregión Teplý Vrch, Teplý Vrch 80, 980 23 Teplý vrch
z časti domáca práca

Pracovnoprávny pomer: pracovný pomer
Úväzok:
 polovičný úväzok - v prípade ZŤP
 štvrtinový úväzok - v prípade bez ZŤP
Ponúkaný plat:
 220 € (hrubý príjem) v prípade ZŤP
 110 € (hrubý príjem) v prípade bez ZŤP
Termín nástupu: 1.1.2017
Zoznam požadovaných dokladov:
 profesijný životopis,
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená fotokópia,
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 iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia
od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval,
 úspešný uchádzač bude povinný do 10 dní predložiť Výpis z registra trestov - nie
starší ako 2 mesiace.
 súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
1. spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
2. ovládaní štátneho jazyka,
3. zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ak si ju vyžaduje osobitný
predpis,
4. tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu
Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie,
5. pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome a v profesijnom
životopise,
Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s úradne overenými fotokópiami dokladov
v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – neotvárať“ najneskôr
do 15.12.2016 na adresu: Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí, 980 23 Teplý Vrch.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktný telefón: 0903 552 324 – predseda Mikroregiónu Teplý Vrch. Termín
výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady,
oznámený písomne.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú podmienky výberového konania.

V Teplom Vrchu dňa 26.11.2016
Tibor Csúr
predseda MRTV
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