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vyhlasuje  

výberové konanie na pracovné miesto 
odborný pracovník pre oblasť ekonomiky 

 
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Prievidza - 
podporného tímu počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ 

s miestom výkonu práce v meste Prievidza. 
 
Pracovné miesto sa bude obsadzovať:  výberovým  konaním. 

 
Náplň práce, informácie o pracovnom  mieste: 

• Poskytovanie bezplatného ekonomického poradenstva (napr. pri zakladaní a prevádzkovaní živnosti, 
v oblasti základnej finančnej gramotnosti, a pod.) v priestoroch Kontaktného centra. 

• Poskytovanie základných ekonomických informácií pri ukončení pracovného pomeru, informácií 
o možnostiach a spôsobe samostatnej zárobkovej činnosti,  

• Pomoc a základné informácie pri vedení účtovnej agendy a administratívy.  

• Poskytovanie informácií z oblasti financií ohľadom riadenia dlhu, predchádzanie platobnej 
neschopnosti, úverovej optimalizácie, poistenia, vytvárania finančnej rezervy.  

• Vykonávanie rozhovorov s klientami.   

• Účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov.  

• Účasť na podujatiach a poradách podporného rodinného tímu. 
 
  

Kvalifikačné predpoklady: 
Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru a 3 roky praxe v oblasti 
ekonomiky, alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ekonómia.  
 
Osobnostné predpoklady: 

• bezúhonnosť, 

• spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

• samostatnosť a flexibilita v práci, 

• pozitívny prístup k práci,  

• komunikatívnosť, 

• schopnosť pracovať pod tlakom, 

• schopnosť pracovať v tíme. 
 
Výberové kritériá:  

• Znalosť zámeru národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.   

• Znalosť problematiky v oblasti ekonomického poradenstva, podnikania, daňového poradenstva, 
základy účtovníctva, financií.   

• Vlastná iniciatíva a voľba vhodných postupov pri napĺňaní cieľov a úloh Kontaktného centra pri 
poskytovaní ekonomického poradenstva klientom.  

• Dosiahnuté pracovné výsledky a skúsenosti.    

• Odporúčania alebo pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, 
s ktorými uchádzač spolupracoval.   

 
Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú do ukončenia realizácie aktivít národného 
projektu (november 2023), pracovný úväzok 20h/ 1 týždeň. 
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Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2020. 
 
Mzdové ohodnotenie: v zmysle predloženej žiadosti v národnom projekte „Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra“,  710,00 € / 1 mesiac / HM. 
  
Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o účasť na VK,  

• profesijný štruktúrovaný životopis, 

• motivačný list, 

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, 

• doklad preukazujúci prax v oblasti spolu s kontaktmi, kde je možné údaje overiť – ak je relevantné, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o ukončenom 
vzdelaní a životopise. 

 
Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do 
podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 
Prievidza v zalepenej obálke označenej  heslom: „Výberové konanie – odborný pracovník pre oblasť 
ekonomiky – neotvárať.“ 
 
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 12.10.2020 do 12,00 hod.. 
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, 
ktorí splnia  požadované kvalifikačné kritériá. 
 
 
 
V Prievidzi, dňa 25.09.2020 
 
 
 
 
                                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková 
                   primátorka mesta 
 

 

 

 


