MESTO HLOHOVEC
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
VYHLASUJE
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície
VEDÚCI ODBORU EKONOMICKÉHO
MsÚ v Hlohovci
Náplňou pracovnej pozície sú činnosti v ekonomickej oblasti, ktoré obec vykonáva
v súlade s príslušnými právnymi predpismi v pôsobnosti samosprávneho orgánu
a preneseného výkonu štátnej správy.
Vedúci zamestnanec v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie
nasledovných úloh:
 Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť
zamestnancov Odboru ekonomického.
 Zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská a kvalitne a včas pripravuje
materiály na rokovanie samosprávnych orgánov (komisie pri MsZ, MsR
a MsZ).
 Zabezpečuje vypracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení
a interných predpisov zameraných na riešenie problematiky odboru, resp.
ktorých spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
 Vypracováva písomné rozhodnutia mesta v správnom konaní.
 Zabezpečuje finančnú, rozpočtovú a úverovú politiku mesta.
 Zabezpečuje poistenie majetku mesta.
 Zabezpečuje zdroje pre dlhodobé investičné akcie mesta vo viacročných
návrhoch rozpočtu mesta.
 Na základe požiadavky ostatných odborov MsÚ zabezpečuje ekonomické
podklady pre projekty, pre žiadosti na získanie finančných prostriedkov
z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov,
grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie.
 Zabezpečuje
spracovanie
individuálnej
účtovnej
závierky
mesta
a konsolidovanej účtovnej závierky, spracovanie štvrťročných výkazov mesta
v zmysle opatrenia MF SR a ich odovzdávanie prostredníctvom rozpočtového
informačného systému pre samosprávu RIS.SAM.
 Zabezpečuje podklady a koordinuje spracovanie návrhu rozpočtu mesta
a predkladá ho príslušným orgánom samosprávy.
 Koordinuje spracovanie rozboru hospodárenia za príslušný kalendárny rok,
záverečný účet mesta a návrh na finančné vysporiadanie výsledku
hospodárenia.
 Rieši podnety a návrhy občanov v rámci kompetencie odboru a pripravuje
stanoviská k nim.
 Vyjadruje sa z hľadiska ekonomického k zmluvným vzťahom, v ktorých jednou
zo zmluvných strán je Mesto Hlohovec.
 Zabezpečuje rokovania s fyzickými a právnickými osobami v ekonomických
veciach.

Podmienky účasti:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomickéhoodboru
 odborná prax minimálne 5 rokov v ekonomickej oblasti
 odborná prax v samospráve minimálne 3roky
 prax v riadiacej funkciivítaná
 znalosť legislatívy v ekonomickej oblasti vsamospráve
 bezúhonnosť
 práca s PC (Word, Excel,internet)
Platové podmienky:
 funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou
č.3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zamestnanecké benefity:
 osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
 možnosť profesijného a odborného rastu
 zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
 pružný pracovný čas
Osobnostné predpoklady:
 vysoké pracovné nasadenie
 organizačné a riadiace schopnosti
 komunikačné zručnosti, príjemná osobnosť so zodpovedným prístupom k práci
 samostatnosť a analytické myslenie
 schopnosť analyzovať a riešiťproblémy
 iniciatívnyprístup
 motivácia pre prácu vo verejnomzáujme
 precíznosť apresnosť
 spoľahlivosť aflexibilita
 zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU do výberového konania, spolu so:
 štruktúrovaným životopisom
 overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestným vyhlásením o praxi (minimálne 5 rokov v ekonomickej oblasti
a minimálne 3 roky v oblasti samosprávy)


súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršíchpredpisov

je potrebné do 09. 10. 2019 do 13:00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ
v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
v Klientskom centre Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového
konaniazaradené.
Nástup do pracovného pomeru – dohodou.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci Odboru ekonomického –
neotvárať“.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú
prihlášku a splnili podmienky výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Mgr. Tomáš Borovský, tel. č. 0905 105 906, email:
tomas.borovsky@hlohovec.sk.

