Obec Kostoľany nad Hornádom
Košická ulica č. 34,

044 31 Kostoľany nad Hornádom

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície

členov miestnej občianskej poriadkovej služby v Kostoľanoch nad Hornádom
Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 5. 2019 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Kostoľany nad
Hornádom, ul. Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom.
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo
zaslať poštou na adresu obecného úradu.
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MOPS - NEOTVÁRAŤ“
v termíne do 24. 5. 2019 na adresu: Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31
Kostoľany nad Hornádom (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky
doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú
zaradení do výberového konania.
Kritéria na výber členov MOPS :
 ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,
 vek minimálne 18 rokov,
 budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin,
 dobrý zdravotný stav a kondícia
Iné kritériá a požiadavky:
 schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 vysporiadané záväzky voči obci
 motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne
zapájanie sa do komunitného života,
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný životopis,
- doklad o vzdelaní,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
- Víťazní uchádzači budú povinní doručiť aj doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Miestom výkonu práce je katastrálne územie obce Kostoľany nad Hornádom.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 7. 2019.
Budú obsadené 2 pracovné miesta na dobu určitú.
Projekt je podporený Ministerstvom vnútra SR z Operačného programu ľudské zdroje.
V Kostoľanoch nad Hornádom dňa 10. 5. 2019
Mgr. Anton Medvec
starosta obce

