Mesto TISOVEC
v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta
Adresa Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
NA
DVE PRACOVNÉ MIESTA
NA ČLENA OBČIANSKEJ HLIADKY
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena občianskej hliadky sú
- ukončené základné, stredné, prípadné vyššie vzdelanie je výhodou;
- absolvovanie kurzu prvej pomoci je výhodou;
- znalosť slovenského jazyka je výhodou;
- osobnostné predpoklady – empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť
konflikty, flexibilita, zodpovednosť;
- bezúhonnosť;
- motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín, organizačné schopnosti,
komunikačné schopnosti;
Doklady požadované k prihláške – žiadosti
- žiadosť o prijatie do zamestnania;
- overené fotokópie dokladov o ukončení vzdelania;
- stručný profesijný životopis s uvedením kontaktu – telefónny, mobil, e-mail;
- čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výberového konania pred uzatvorením
pracovného pomeru preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov, nie starším ako
3 mesiace);
- súhlas uchádzača na spracovanie a použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania;
- uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.
Výberové kritériá na pozíciu sú
- znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
- znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
- akceptácia zo strany komunity,
- trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
- predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.
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Doplňujúce výberové kritériá na pozíciu sú
- motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti;
- schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených
kompetencií;
- komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť;
- osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.
Termín výberového konania
Výberové konanie uskutoční výberová komisia, formou osobného pohovoru s uchádzačmi,
ktorí spĺňajú požadované predpoklady, v zasadačke Mestského úradu v Tisovci,
dňa 31. októbra 2014 o 10,00h.
Zamestnávateľom obsadzovaných pracovných miest je Mesto Tisovec.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania
1. november 2014
Termín uzávierky prihlášok (žiadostí)
Prihlášku (žiadosť) a požadované doklady je potrebné doručiť prostredníctvom pošty
alebo osobne v obálke označenej „Výberové konanie – člen občianskej hliadky“
do 30. októbra 2014 na adresu Mestský úrad Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61
Tisovec.
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Vyhlasovateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu,
majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych
vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Ing. Peter Mináč
primátor mesta Tisovec
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