
 

Podnik služieb KVP s. r. o.,  so sídlom na Triede KVP 1, 040 23 Košice vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie     

riaditeľa  

 
s predpokladaným termínom nástupu : 1.12.2019 
 
Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu  
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technického, ekonomického alebo právneho zamerania   
- prax v oblasti manažérskeho riadenia minimálne 3 roky  
 
Znalostné a iné predpoklady na výkon funkcie  
- znalosť z oblasti investičnej výstavby  
- znalosť v oblasti obchodného práva 
- znalosť v oblasti projektov na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín 
  ( ÚPSVaR, implementačná agentúra MPSVaR, VÚC a i.)  
- základný prehľad súvisiacich zákonov ako je :   zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
- organizačné schopnosti, schopnosť teamovej práce, komunikatívnosť 
- vodičský preukaz skupiny B 
 
Pracovná náplň 
- riadenie a zodpovednosť za celkový chod podniku 
- vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu    
- riadenie podniku v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom 
- vydávanie a aktualizovanie interných predpisov, najmä pracovný poriadok, mzdový    
  poriadok a zásady hospodárenia s majetkom 
- uzatváranie obchodných, nájomných a iných zmlúv podľa limitov určených základnými  
  organizačnými predpismi 
- vedenie rokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci definovaných kompetencií 
- vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania 
 
Požadované doklady 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  
-  profesijný štruktúrovaný životopis  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z .z.    
  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností 
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa  
  zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov   
 
Základná zložka mzdy :  1100 € / mesačne 



 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba 
kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru  bude 
dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.   

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 
11.11.2019 na adresu: 

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1 
040 23 Košice 

alebo emailom na k1k@mckvp.sk 

        

  

 

 

 

 

 

 


