Výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent verejnej správy.
Obec Lubina v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta na Obecnom úrade Lubina na pozíciu:
samostatný odborný referent verejnej správy.
Charakteristika pracovného miesta:
- správa majetku obce /evidencia, zmluvy, nájom, komunikácia so správcovskou
spoločnosťou bytového fondu/
- zverejňovanie dokumentov
- evidencia faktúr
- pomocné účtovné práce
- zástupca matrikárky
- evidencia prevádzky motela Roh
- komunikácia s orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok
Miesto výkonu práce: Obecný úrad Lubina
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie
Mzdové podmienky:
plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Kritériá a požiadavky:
- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
- ovládanie PC – programy Word, Excel, MS Outlook, Internet
Osobnostné predpoklady:
bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, pozitívny prístup
k riešeniu problémov, odolnosť voči stresu
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. úradne overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť poštou na adresu: Obec
Lubina, 916 12 Lubina č. 56 , alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Lubine najneskôr

do 06.06.2018 do 17.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie –
neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Dátum možného nástupu: 01.07.2018
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

V Lubine, 21.05.2018

Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

