Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Medzilaborce
vyhlasuje dňa 9.8.2017
výberové konanie na 3 zamestnancov - príslušníkov Mestskej polície v Medzilaborciach.
1. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• bezúhonnosť,
• vek minimálne 21 rokov,
• zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť,
• užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows a textovým
systémom Microsoft Word, Microsoft Excel,
• vodičský preukaz skupiny B.
2. Uchádzači o výberové konanie k písomnej žiadosti o účasť na výberovom konaní doložia:
a) overenú fotokópiu dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
b) štruktúrovaný životopis,
c) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pozície – príslušníka mestskej polície nie
staršie ako 1 mesiac v čase podania žiadosti,
d) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti;
e) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa
zákona č. 122/2013, Z.z. o ochrane osobných údajov,
f) fotokópiu vodičského oprávnenia pre vedenie motorových vozidiel skupiny B,
g) emailová adresa, telefonický kontakt
3. Iné požiadavky:
a) znalosť právnych predpisov v oblasti obecnej polície, obecného zriadenia, priestupkov,
správneho konania, slobodného prístupu k informáciám, ochrany osobných údajov a
všeobecne záväzných nariadení mesta,
b) komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadanie,
c) schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy,
d) zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam,
4. Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0.
Ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia o
vyhlásení výberového konania, nebude prizvaný a ani sa nemôže zúčastniť výberového
konania, ktorého termín bude prihláseným uchádzačom spĺňajúcim podmienky stanovené
v bodoch 1. a 2. tohto oznámenia včas oznámený.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zapečatenej obálke s označením hesla:
„Pracovník mestskej polície – výberové konanie“ osobne do podateľne MsÚ alebo na
adresu: Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce v termíne do 21.8.2017
do 15,00 hod.. Žiadosti doručené osobne alebo aj prostredníctvom iných doručovateľov po
tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak
žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového
konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať alebo má právo obsadiť len niektoré miesta
a má právo vyhlásiť nové výberové konanie. Termín, čas a miesto výberového konania
a ďalšie náležitosti výberového konania budú oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky
v bode 1. a 2. tohto oznámenia najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Vladimír Barilko, vedúci odboru prevádzky MsÚ v
Medzilaborciach, tel. č. 0918 894 820 alebo vladimir.barilko@medzilaborce-urad.sk

__________________________
Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

