MESTO ILAVA
Mestský úrad
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Ilava v zmysle § 5 odsek 3 zákona číslo 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu Ilava
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné zameranie
• najmenej 7 roky praxe v danej oblasti
Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť, plná spôsobilosť na právne úkony, zdravotná spôsobilosť
• odborná znalosť v oblasti investičnej výstavby, územného plánovania stavebníctva
• znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve, znalosť všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a projektov
v oblasti samosprávy, znalosť zákona o majetku obcí
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka
• samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
• vodičský preukaz skupiny „B“
• práca s počítačom (MS Office, Internet a i.)
Požadované doklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením e-mailového kontaktu
• štruktúrovaný profesijný životopis
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Platové podmienky:
• v zmysle zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
• zaradenie od platovej triedy 7 – základná zložka mzdy v rozsahu od 810,50 Eur do
962,50 Eur (v závislosti od počtu rokov započítanej praxe a odbornej spôsobilosti)
• možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce
a plnenia úloh
Mesto Ilava si vyhradzuje právo nepozvať na osobných pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú
všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky alebo nedoručia
v riadnom termíne požadované doklady.
Spôsob výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.
Uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto
výberového konania, a to na nimi uvedený e-mailový kontakt.
Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi najneskôr do 23.04.2020 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum
uvedený na poštovej pečiatke) na adresu:
Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
s označením „Výberové konanie – vedúci VaŽP“ – NEOTVÁRAŤ!“
Kontakt pre poskytnutie informácií: Anna Lukáčová
Telefón: 042/4455518
e-mail: sekretariat@ilava.sk personalne@ilava.sk

Ing. Viktor Wiedermann
primátor mesta

