VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA OBCHODNEJ
SPOLOČNOSTI SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, S.R.O.
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o.
v y h l a s u je
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa obchodnej spoločnosti
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o.
Pracovná náplň:
 Riadenie spoločnosti a zabezpečovanie jej efektívneho chodu vo všetkých oblastiach v súlade
so štatutármi
 Zabezpečovanie a riadenie chodu spoločnosti, obchodný, technický a ekonomický úsek;
 Sledovanie hospodárenia spoločnosti;
 Plánovanie činností spoločnosti;
 Spolupracovanie s oddeleniami Mestského úradu Skalica;
 Zabezpečovanie plnenia pokynov orgánov spoločnosti;
 Podieľanie sa na výbere obchodných partnerov;
 Zabezpečovanie a dodržiavanie predpisov OBP a PO na pracoviskách spoločnosti;
 Zabezpečovanie ochrany zvereného majetku;
 Príprava materiálov na rokovanie MsZ mesta;
Požiadavky na uchádzača:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
 min. 3 roky praxe na riadiacej pozícii;
 organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť
pracovať v záťažových situáciách, flexibilita a orientácia na ciele;
 zručnosti krízového manažéra;
 ochota vzdelávať sa, zúčastňovať sa vzdelávacích akcií a ambícia odborne rásť;
 iniciatíva a tvorivý prístup k práci;
 vodičský preukaz B;
 bezúhonnosť;
Ponuka:
 hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom ustanovenia do funkcie od októbra 2020;
 výška základnej zložky mzdy riaditeľa obchodnej spoločnosti je od 1.700,00 EUR mesačne
brutto a závisí od doterajšej praxe uchádzača. Odmeny pre danú pozíciu budú závisieť od
vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja;
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 profesijný štruktúrovaný životopis;
 overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR pre potreby výberového konania;
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 zoznam referencií – kontakt na minimálne 3 referencie systémom 360 /poriadený, nadriadený,
kolega/;

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej
obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ SPRÁVY MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o. - n e o t v á r a ť !“ v lehote do 22.09.2020 do 15,00 hod. poštou na adresu
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Námestie slobody 10, 909 01 Skalica alebo osobne do
sídla spoločnosti v Dome Kultúry na sekretariát. Na oneskorené podané žiadosti o účasť na
výberovom konaní sa nebude prihliadať.
Výberové konanie :
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky a následne s nimi bude
vedený osobný pohovor pred výberovou komisiou

Skalica, 01.09.2020

