Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti
HATER - HANDLOVÁ, spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technické zameranie, environmentalistika, environmentálna
ekonómia, manažment, prípadne iný vhodný súvisiaci odbor;
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• prax na riadiacej pozícii 5 rokov, prax v oblasti príbuznej alebo porovnateľnej odpadovému
hospodárstvu je výhodou;
• ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý,
Funkčné spôsobilosti :
• ovláda zásady a spôsoby strategického plánovania a riadenia spoločnosti,
• ovláda všeobecne záväzné legislatívne predpisy regulujúce činnosť spoločnosti vrátane základných
zásad obchodného práva,
• pozná a v primeranom rozsahu uplatňuje vývojové trendy v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom,
• ovláda zásady podnikateľského riadenia spoločnosti,
• pozná a uplatňuje techniky riadenia zmeny,
• pozná a uplatňuje spôsoby a metódy operatívneho riadenia spoločnosti,
• ovláda zásady a techniky obchodného rokovania,
• rozumie zásadám a technikám ekonomického riadenia spoločnosti,
• rozumie procesom plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj pri riadení projektu,
• ovláda uplatňovanie jednotlivých nástrojov a systémov personálneho riadenia a riadenia a vedenia
ľudí.
Osobné spôsobilosti :
• je schopný prijímať rozhodnutia a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť,
• efektívne spolupracuje tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku,
• je schopný rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju,
• komunikačné schopnosti - v rokovaniach prejavuje vysokú mieru presvedčivosti a zároveň je taktný
a diplomatický,
• vie pozitívne ovplyvňovať vzťahy medzi zamestnancami spoločnosti (eliminuje napätia a konflikty,
stimuluje spoluprácu, pozitívne ovplyvňuje štýl komunikácie v spoločnosti),
• ovláda individuálny prístup k zamestnancovi,
• vie presvedčiť podriadených o rozhodnutiach vedenia spoločnosti,
• dokáže presadiť aj „nepopulárne“ opatrenia,
• má silnú morálnu integritu a správa sa eticky za každých okolností.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019

Mzdové ohodnotenie : Základná platová zložka pre danú pozíciu je daná na úroveň minimálne
1500 Euro brutto mesačne. Flexibilná platová zložka pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených
výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie.
Očakávania od úspešného kandidáta:
Cieľom obsadzovanej pozície je zabezpečiť, aby spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. plnila svoje
spoločenské a ekonomické poslanie v oblasti nakladania s odpadom, zabezpečiť rozvoj spoločnosti v
súlade s environmentálnou legislatívou po stránke technologickej, organizačnej a personálnej.
Rozsah zodpovednosti:
Konateľ spoločnosti riadi a zabezpečuje činnosť spoločnosti a zodpovedá najmä za:
• obchodné vedenie spoločnosti,
• vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania spoločnosti,
• vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu spoločnosti na príslušný
kalendárny rok,
• vykonávanie zamestnávateľských práv,
• zvolávanie riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení, vykonávanie rozhodnutí valného
zhromaždenia,
• vypracovanie ročnej účtovnej závierky, vypracovanie návrhov na rozdelenie zisku, ročnej správy o
podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, (overené kópie),
• doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.),
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je
potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 25.7.2019
do 1300 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke
označenej heslom :
„Výberové konanie na funkciu konateľa Spoločnosti HATER - HANDLOVÁ, spol. s r. o.“
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým
uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania.
V Handlovej dňa 04.07.2019
Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

