MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01

Nová Baňa

Informácia o voľnom pracovnom mieste
Mesto Nová Baňa podľaa § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje voľbu
vo
hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa
Ba na volebné obdobie
rokov 2020 – 2026. Informácia o voľnom pracovnom mieste je v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani č. 66/2020 zo dňa
d 29.6.2020.
Názov funkcie:
hlavný kontrolór
Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer
Rozsah výkonu funkcie:
- čiastočný
ný pracovný úväzok 0,6
- ponúkaný funkčný
ný plat v súlade so zákonom č.. 369/1990 Zb. §18c ods. 1 písm. e) a ods. 4
Predpokladaný nástup do práce:
po dohode s úspešným uchádzačom
uchádza
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie
Odborné znalosti výhodou: znalosť právnych predpisov z oblasti finančnej
čnej kontroly, účtovníctva,
ú
rozpočtovníctva,
tovníctva, daní, obchodného práva a samosprávy
Ďalšie
alšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť kandidáta,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
Zoznam požadovaných dokladov:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (email, telefón),
- súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov,
- úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- údaje
daje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač
uchádza nemá záznam v registri trestov,
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Písomné prihlášky je potrebné doručiť
doru
poštou na adresu Mestský úrad v Novej Bani, Námestie
slobody 1, 968 01 Nová Baňa,
Baň alebo osobne doručiť do podateľne
ne mestského úradu najneskôr
v termíne 24. júla 2020 do 15.30 hod. Na obálke je potrebné vyznačiť
vyzna
„Voľba hlavného
kontrolóra – neotvárať“ a meno s adresou odosielateľa. Za deň doručenia
čenia sa bude považovať
považova deň
uvedený v odtlačku prezentačnej
čnej pečiatky
pe
Mestského úradu v Novej Bani.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ
Telefón: 045/6782 820, 0917 590 700
e-mail: prednosta@novabana.sk

V Novej Bani, 30. júna 2020
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

