HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
vypisuje
výberové konanie
na pracovnú pozíciu veliteľ okrskovej stanice Ružinov Mestskej polície hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
Miesto výkonu práce :
Bratislava, Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Rámcová náplň práce :
zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania vecí obecných
a verejného poriadku v rozsahu a obsahu zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov; organizovanie a riadenie činnosti okrskovej stanice; plnenie
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa
k pracovnej činnosti, interných predpisov a pokynov nadriadených.
Požiadavky zaradenia uchádzača do výberového konania :
− vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
− osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie
v št. odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole
− bezúhonnosť
− zdravotná spôsobilosť
− preukázateľná riadiaca prax v oblasti ľudských zdrojov minimálne 5
rokov v bezpečnostnej oblasti
− vypracovanie koncepcie riadenia policajnej stanice obecnej polície – písomná
forma
v rozsahu 4 strán (doručiť spolu s požadovanými dokladmi pred výberovým
konaním)
− držiteľ platného zbrojného preukazu sk. „C“
Kvalifikačné predpoklady stanovuje zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
Požadované doklady :
− žiadosť o zaradenie do výberového konania;
− doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
− osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície;
− profesijný životopis;
− výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
− koncepcia riadenia policajnej stanice obecnej polície – písomná forma v rozsahu
4strán

− súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods.4 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
− potvrdenie o riadiacej praxi v oblasti ľudských zdrojov v bezpečnostnej oblasti
Druh pracovného pomeru :
hlavný pracovný pomer
Psychická spôsobilosť na uvedenú pracovnú pozíciu bude posudzovaná psychológom v rámci
výberového konania po absolvovaní prvej časti výberového konania.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s ďalšími dokladmi a s uvedeným
telefónnym číslom a e-mailovým kontaktom žiadame predložiť v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie – Veliteľ OS Ružinov“
najneskôr do 22. decembra 2014 do 12,00 h. na adresu:
Hlavné mesto SR Bratislava
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Gunduličova 10
811 05 Bratislava 1

