Regionálna rozvojová agentúra Galanta
Regional Development Agency Galanta
Regionális Fejlesztési Ügynökség Galánta
Mierové námestie 941/1, 924 01 Galanta

Regionálna rozvojová agentúra Galanta
zastúpená predsedom Správnej rady RRA Galanta Ing. Antonom Szabóom,
vyhlasuje
podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na obsadenie funkčného miesta záujmového združenia Regionálna
rozvojová agentúra Galanta
„riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta“.
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
· dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie
· predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa §3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
· odborná prax minimálne 5 rokov
· skúsenosti s implementáciou a s vypracovaním projektov na regionálny rozvoj
· znalosť jedného z jazykov – (anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarsky jazyk)
· prehľad o právnych predpisoch z pracovného a obchodného práva
· dobré organizačné , komunikačné, a manažérske schopnosti na riadenie pracovného tímu
· práca na PC (MS Office, MS Word, MS Excel, Internet)
· zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie
· vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady :
· písomná prihláška do výberového konania
· profesijný životopis
· overené fotokópie dokladov o najvyššom vzdelaní a praxi
· výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
· doklad o zdravotnej spôsobilosti
· písomné prehlásenie s nasledujúcim textom: „Poskytnutím svojich osobných údajov
v rozsahu životopisných dát uvedených v profesijnom štruktúrovanom životopise pre RRA
Galanta, IČO: 36094889, dávam súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej
databáze“ – vlastnoručný podpis a dátum
Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne
doručiť do 14.08. 2015 do 12,00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové
konanie – riaditeľ RRA Galanta na adresu:
RRA Galanta, so sídlom Fučíkova 96, 925 21 Sládkovičovo

Poštou odoslaná prihláška do výberového konania musí byť u vyhlasovateľa najneskôr do
14.08.2015 už doručená. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. O termíne a mieste výberového konania budú
uchádzači vopred písomne informovaní.
Na základe uskutočneného výberového konania predseda Správnej rady RRA Galanta
predloží na schválenie Valnému zhromaždeniu RRA Galanta návrh na vymenovanie riaditeľa
Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta, v zmysle bodu 7.10, článku VII Stanov záujmového
združenia RRA Galanta
V Sládkovičove 15. 07. 2015

Ing. Anton Szabó
predseda Správnej rady
RRA Galanta

