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 miesta
vedúci oddelenia daní a podnikateľskej činnosti MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7,
Handlová.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:
•
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ekonomickom odbore,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• prax v oblasti verejnej správy minimálne 2 roky,
•
znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy mesta a preneseného výkonu štátnej správy
na mesto, s dôrazom na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí a katastrálny zákon č. 162/ 1995 Z .z., zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní daňový poriadok, zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
• znalosť miestnych a regionálnych pomerov,
• ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý,
•
manažérske a organizačné schopnosti, skúsenosti s riadením tímu, samostatnosť a flexibilita
v práci,
• koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti, schopnosť predvídať.
•
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2022
Mzdové ohodnotenie : v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (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,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie oddelenia daní a podnikateľskej činnosti,
• 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
07.02.2022 do 1600 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej
obálke označenej heslom : „Výberové konanie – vedúci/a oddelenia daní a podnikateľskej činnosti neotvárať“.
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým
uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania.
V Handlovej dňa 14.01.2022

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

