MESTO STROPKOV
Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
vyhlasuje výberové konanie na
osem pracovných miest v rámci projektu „Miestne občianske poriadkové služby v meste Stropkov“.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 9.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Stropkove.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť
alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov v uzavretej

obálke označenej
,,Výberové konanie - pracovník MOPS v meste Stropkov – NEOTVÁRAŤ!,,
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5. decembra 2017. Záujemcovia,
ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do
výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady
potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),,
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• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
•
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MOPS v prostredí MRK sú:
• vek minimálne 18 rokov,
• ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon),
• uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu
a zdraviu“, Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. za akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona
300/2005 Z.z.
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je 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, roku 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).
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Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená
najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva mestom Stropkov akceptovaná.

