MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ZAPISNICA
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta
pracovníka do denného centra seniorov - znížený úväzok
(organizačno-administratívny pracovník)
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zverejnila výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta pracovník do denného centra seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto.od 17.1.2017 na webovej stránke www.banm.sk ; www.profesia.sk ,
Základné požiadavky na pracovnú pozíciu:
· minimálne stredoškolské vzdelanie
· znalosti práce s počítačom, ovládanie programov Windows,Office, internet
· dobré organizačné skúsenosti, kladný vzťah k seniorom, komunikatívnosť, trpezlivosť
· bezúhonnosť
Výberová komisia pracovala v zložení (prezenčná listina v prílohe):
Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM
Mgr. Marta Asia Laliková, odd. sociálnych služieb MÚ BNM
Elena Bujnová, personálny úsek MÚ BNM

Predseda :
Členovia:

Do stanoveného termínu 31.01.2017 bolo na personálny úsek Miestneho úradu BratislavaNové Mesto, doručených 46 žiadostí .
Posúdením splnenia zverejnených požiadaviek a predpokladov uvádzaných
v žiadostiach jednotlivých uchádzačov, výberová komisia vybrala a pozvala 13 uchádzačov
na výberové konanie 10. februára 2017, z ktorých sa zúčastnilo 8 :
Jana Krajčovičová, Eva Bachmayerová, Karol Čermák, Eva Tomanová, Andrea Mičevová,
Ing Gabriel Sitťai, Zuzana Bartovičová, Ľubica Samelová (prezenčná listina v prílohe)
Po vyhodnotení výberového konania, komisia rozhodla pozvať do II. kola výberového
konania i ďalších 10 záujemcov z doručených žiadostí.
II. kola výberového konania sa zúčastnilo 9 uchádzačov: Bc. Bartošíková, Ing. Gabriel Sitťai,
Ing. Beata Bednárová, Mgr. Claudia Miglierini, Ing. Miloslav Skala, Jana Strelcová, Mária
Kürthyová, Mgr. Dana Kačániová, Valentíva Mihočková (prezenčná listina v prílohe).
Pri hodnotení uchádzačov komisia vychádzala z predložených žiadostí uchádzačov , osobnej
prezentácie uchádzačov a odpovedí na kladené otázky týkajúce sa činnosti denných centier.
Na pracovnú pozíciu pracovník denného centra seniorov/skrátený úväzok/ komisia
vybrala: 1. Ing. Gabriel Sitťai .
Termín nástupu do pracovného pomeru bude určený po vzájomnej dohode.
Všetkým neúspešným uchádzačom bol výsledok výberového konania oznámený
písomne
V poradí úspešnosti nasledujú: 2. Mgr. Claudia Miglierini
3. Ing. Beata Bednárová

V Bratislave 21.02.2017
Zapísala: Bujnová-pers.úsek MÚ BNM

Mgr. Iveta Marčíková
predseda výberovej komisie

