Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu
o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 15.3.2019 na pozíciu :

Vedúci oddelenia stratégie a rozvoja
Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
- ovládanie práce s PC – Microsoft Office
Iné kritériá a požiadavky
- komunikatívnosť a flexibilita
- manažérske a organizačné schopnosti
- organizovanie a samostatné plánovanie práce
- schopnosť zvládať záťažové situácie
- schopnosť pracovať v tíme
- vedenie ľudí
- vodičský preukaz typu B
Požadované doklady
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu
podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
Platové zaradenie
- funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pracovná náplň
- riadenie a organizovanie práce oddelenia stratégie a rozvoja, zodpovednosť za
plnenie úloh a odbornú úroveň materiálov spracovávaných na tomto oddelení
- tvorba koncepcie rozvoja územia obce, spolupráca pri vypracovávaní
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
- v rámci revitalizácie a humanizácie sídliska, jeho životného prostredia: príprava
plánov investičných akcií, ich pripomienkovanie príslušnými komisiami miestneho
zastupiteľstva a spolupráca pri zabezpečovaní ich realizácie
- sledovanie trvalých úloh volených orgánov samosprávy, zabezpečovanie ich
zaraďovania do programu v určených termínoch
- organizácia verejných zhromaždení a diskusií v réžii MČ
- komunikácia s organizáciami, združeniami a spoločnosťami pôsobiacimi na území
MČ
- zodpovednosť za budovanie komunitného života a komunitné aktivity,
- aktívne vyhľadávanie príležitosti pre získavanie externých finančných zdrojov,
granty, výzvy a eurofondy
tel: 055/789 06 17 Fax: 055/789 06 33

www.mckvp.sk

E-mail: mbalazova@mckvp.sk

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
-

pripomienkovanie a tvorba koncepčných materiálov v oblasti verejného života a
verejného priestoru
pripomienkovanie, príprava a priebeh verejných obstarávaní v rámci investičných
aktivít
zodpovednosť za aktualizácie PHSR a akčného plánu obce
aktívny zber a spracovanie terénnych a štatistických dát dôležitých pre výkon činnosti
uvedenej v predchádzajúcich bodoch

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Pohovoru sa zúčastnia len
prizvaní uchádzači. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne
do 8. marca 2019 na adresu:
Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP č. 1
040 23 Košice
alebo
e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk
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