
 
PATRIA- Domov dôchodcov v Galante, so sídlom: Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

Zriaďovateľ:  Mesto Galanta 

vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

výberové konanie na obsadenie miesta  

vedúci úseku prevádzky a verejného obstarávania 

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci: 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzača: 

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

• prax v riadiacej pozícii minimálne 3 roky, prax preukázaná priebehom zamestnaní, 

• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, 

rozhodnosť, odolnosť voči stresu, flexibilita, príjemné vystupovanie na verejnosti, 

• znalosť príslušných právnych predpisov pre oblasť samosprávy súvisiacich 

s hospodárením s majetkom obce a rozpočtovej organizácie, znalosť právnych 

predpisov v súvislosti s verejným obstarávaním, 

• organizačné a manažérske zručnosti, schopnosť tímovej práce, 

• morálna a občianska bezúhonnosť, 

• aktívna práca s PC a inými bežne používajúcimi technológiami, 

• vodičský preukaz skupiny B je pre uchádzača výhodou, 

• predpokladaný nástup od 01.11.2021, dohodou. 

Zoznam  požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného 

zaradenia, 

• kópia dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní, 

• výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace), 

• písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania,  

• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

• kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo. 

Ponúkaný plat: od 1050,- € (odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov). 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 28.09.2021 na adresu: Patria – Domov 

dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta. Obálku označiť: ,, Výberové 

konanie - vedúci úseku prevádzky a verejného obstarávania – Neotvárať “.  

 

V Galante dňa , 07.09.2021     

          

         Ing. Rita Kubíková v. r.  

        riaditeľka Patria – DD v Galante 


