Mestská časť Košice – Juh, so sídlom na Smetanovej ul. č. 4 v Košiciach v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu Miestneho úradu MČ Košice – Juh
Termín nástupu: 01.07.2015
Miesto výkonu práce: Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok (hlavný pracovný pomer)
Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Náplň práce:
- komplexné riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia kultúry, mládeže a športu
Miestneho úradu MČ Košice – Juh,
- riadenie a kontrola plnenia úloh referátu Kultúrno-spoločenského centra na
Smetanovej ul. 4 v Košiciach a Spoločensko-relaxačného centra na ul. Milosrdenstva
č. 4 v Košiciach a referátu Športovo zábavného areálu na Alejovej ul. č. 2 v Košiciach,
- zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo Štatútu denného centra seniorov pri
MČ Košice – Juh,
- spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry v pôsobnosti mestskej
časti,
- koordinovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
organizovaných mestskou časťou,
- plnenie úloh vyplývajúcich z partnerskej spolupráce s inými družobnými mestami.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- najmenej tri roky praxe v riadiacej funkcii,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- znalosť legislatívy a financovania riadenej oblasti,
- znalosť štátneho jazyka,
- znalosť cudzieho jazyka,
- prax v samospráve vítaná,
- prax vo vytváraní a manažovaní projektov – výhodou.
Iné kritéria a požiadavky:
- riadiace a organizačné schopnosti,
- marketingová komunikácia,
- samostatnosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, dôslednosť, koncepčné myslenie,
- počítačové znalosti ( MS Office, Outlook, internet ) – pokročilý,
- vodičský preukaz skupiny „B“.

Požadované doklady k výberovému konaniu od uchádzača:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) profesijný životopis,
c) kópia dokladu o vzdelaní,
d) čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti ( víťaz výberového konania pred
uzatvorením pracovného pomeru preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov,
nie starším ako 3 mesiace ),
e) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
f) písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
v platnom znení
Uchádzači o funkciu vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu doručia žiadosť
o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke
označenej „Výberové konanie – vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu – neotvárať“ na
adresu:
Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice, najneskôr do 29.05.2015 do 12,00
hod.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky
oznámený e-mailom, prípadne telefonicky.

Kontaktná osoba:
Ing. Zlata Lešinská, tel. 055/7208032, e-mail: zlata.lesinska@kosicejuh.sk.

V Košiciach, 04.05.2015

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta MČ

