TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 7 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
Riaditeľ odboru – Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja
Číslo výberového konania: VK – 2019/00/87
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Iné kritéria a požiadavky:
• ovládanie legislatívy samosprávy
• ovládanie školskej legislatívy
• ovládanie zákonníka práce
• ovládanie systému duálneho vzdelávania
• ovládanie systému plánovania výkonov škôl
• riadiace schopnosti
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• vodičské oprávnenie – skupina B
• znalosť anglického jazyka
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• minimálne 3 ročné skúsenosti s implementáciou systému duálneho vzdelávania
Pracovná náplň:
• riadenie odboru
• komunikácia so školami
• koordinácia oddelení odboru
• príprava a realizácií koncepcií odboru
• príprava reportov pre nadriadených
• tvorba regionálnej stratégie školstva, jej implementácia a vyhodnocovanie
• príprava plánov výkonov škôl
• koordinácia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
• plnenie úloh VZN
Mzda:
• 1 400,- EUR
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Termín podania: do 22. 07. 2019 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke
alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke
podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja
Adresa podania:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú
adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353
Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača
z výberového konania.
Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom
sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

