Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta

vedúci /a/ ekonomického úseku DSA

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:
- ukončená VŠ II. stupňa odbor ekonomický,
- prax minimálne 5 rokov,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť – výpis registra trestov,
- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
- znalosť všeobecne záväzných predpisov platných pre danú oblasť ekonomickej práce,
- užívateľské schopnosti práce s PC ( MS Office – Word, Excel, PPT, Internet).
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s
nasledovnými prílohami:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
- motivačný list,
- doklad o najvyššom vysokoškolskom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá ma byť vykonávaná,
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
122/2013 o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1mesiac)
najneskôr do 15.08.2022
(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie – vedúci /a/ ekonomického úseku DSA“
na adresu:
Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky.
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového
konania informovaní písomne.
Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do
10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.

V Bratislave dňa 03.08.2022

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
riaditeľka DSA

