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Odbor školstva a športu
Komenského 48
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číslo
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368l25t2o18/soŠLM-1 BeňováDarina

váš list číslo/zodňa

Naše

Liptovský Mikuláš
.03.2018

01

Vec

ozNÁMENlE o vyHLÁseHí yýeenovÉHo xoneruln
Riaditel'stvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demánovská cesta 669, 031
Liptovský Mikuláš, vyhlasuje výberové konanie a prijme do trvalého pracovného pomeru:
,,ved úcu/ved úceho ved l'ajšej hos

s nástupom od

01

01

podárskei čin nosti"

,04.2018,

Kva!ifikačnépredpoklady:
. Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou),
. Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium s maturitou),
Ďalšie požiadavky:

.
o
.
.
r
.
. .

najmenej 1 rok činnosti vo funkcii vedúceho pracovníka,
wofd, excel, outlook, rezervačný systém - OBERON,
bezúhonnosť,
zdravotná spósobilosť (telesná a duševná spósobilosť),
riadiace schopnosti a skúsenosti,

ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie

schopnosti, presnosť a zodpovednosť,
znalosť Pol'ského jazyka výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:
. písomná žiadost'o zaradenie do výberového konania,
. fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie,
. profesijnýštruktúrovanýživotopis,
. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov č. 12212013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Náplň práce:
. organizačnéa metodické riadenie úseku vedl'ajšej hospodárskej činnosti,
. zabezpečenie hospodárskych, prevádzkových, personálnych a mzdových náležitostí
na zverenom úseku,

o
o
.

výkon riadiacej a kontrolnej činnosti,
návrhy na uzatváranie kontraktov a zmlúv na poskytovanie služieb,
normovanie jedla, kontrola príjmu a výdaja potravín.
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I

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s označením ,,výberové konanie" posielajte, alebo osobne doručte na adresu
školy v termíne do 09.03.2018. Rozhodujúcim dátumom bude dátum na poštovej peČiatke
v deň odoslania žiadosti. Uchádzači, ktorísplnia podmienky, budú pozvaní na výberové
konanie, ktoré sa bude konať dňa 16.03.2018 o 10,00 hod,.
Adresa školy: SOŠpolytechnická, Demánovská cesta 669, 03'í 01 Liptovský MikuláŠ
Kontakt: tel. l . 0441 5521 849, e-mail : sekretariat@polytechnika. sk.
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lng. Malvína Fuzáková Dvorožňákovi
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