Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
informuje o voľnom pracovnom mieste
referent obradov a slávností
Mestského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová
Pracovné miesto sa bude obsadzovať výberovým pohovorom.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
- organizovanie občianskych záležitosti občanov mesta (obrady - uvítanie detí do života, sobáše,
životné a pracovné jubileá, občianske pohreby, spolupráca na cirkevných pohreboch, prijímanie
partnerských návštev v obradnej sieni, zastupovanie matrikárky)
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredoškolské vzdelanie
Iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie:
- občianska bezúhonnosť,
- štátne občianstvo Slovenskej republiky
- najmenej 6 rokov praxe (prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou)
- znalosť zákonov v oblasti verejnej správy a samosprávy (napr. zákon č.154/1994 Z. z. o matrikách)
- ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)
- kultivovaný slovný a písomný prejav, prezentačné schopnosti (vystupovanie na verejnosti)
- samostatnosť
- časová flexibilita
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 15.01.2019
Platové podmienky: V zmysle zákona NR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone
prác vo verejnom záujme.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového pohovoru (viď.
príloha) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Súčasťou výberového pohovoru bude praktická úloha zameraná na prezentáciu slovného
a písomného prejavu uchádzača.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi (úradne overené
fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu:
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberový pohovor – referent obradov a slávností – neotvárať“ v termíne do 07.01.2019.
Výberové pohovory budú prebiehať v dňoch 09.1.2019 a 10.1.2019. Uchádzači, ktorí spĺňajú
požadované kritériá, budú na výberový pohovor pozvaní telefonicky dňa 08.1.2019.

V Handlovej, dňa 18.12.2018
Mgr. Silvia Grúberová, v.r.
primátorka mesta

