MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14 , 971 01 Prievidza

Mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Referát obchodu a služieb vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovného miesta

Referent obchodu a cestovného ruchu
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným
miestom:
 minimálne úplné stredné vzdelanie
 znalosť zákona o obecnom zriadení, zákona o podpore cestovného ruchu, zákona o živnostenskom
podnikaní, zákona o ochrane spotrebiteľa, nariadenia Rady ES o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu
k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi EU
 znalosť jedného cudzieho jazyka (anglický resp. nemecký) minimálne na úrovni A1
 prax minimálne 3 roky, výhodou je prax v oblasti samosprávy, propagácie, cestovného ruchu, obchodu a
služieb
 práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet)
 zdravotná spôsobilosť
 bezúhonnosť
 osobnostné a morálne predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, kreativita, asertívne
správanie, odolnosť voči stresu.
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o účasť na výberovom konaní
 profesijný životopis
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania a publikovanie
mena a priezviska v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza v súlade s platnou legislatívou
upravujúcou túto oblasť
Informácie pre uchádzača:
Pracovnou náplňou bude samostatná odborná činnosť v oblasti cestovného ruchu, správna agenda na úseku
oznamovacích povinností mesta na zverenom úseku, vydávanie povolení pri konaní príležitostných trhov
a kontrolná činnosť podmienok predaja a poskytovania služieb v zmysle platnej legislatívy.
Základná zložka mzdy: 730,00 – 950,00 Eur.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie referent obchodu a cestovného
ruchu – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 15.2.2019 na adresu:
Mestský úrad v Prievidzi
Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v Prievidzi.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové
konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
V Prievidzi 8.1.2019
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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