
MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z A P I S N I C A
z výberového konania na obsadenie  pracovného miesta

právnik
oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zverejnila výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta právnik na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie
súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto od 20.8.2017 na
webovej stránke www.banm.sk ; www.profesia.sk ,

Požiadavky na pracovné miesto:
Požadované vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa ,vysokoškolské III. stupňa
Zameranie, odbor:

VŠ právneho smeru
Požadovaná prax:

minimálne 3 roky
Ďalšie požiadavky:
          znalosť práce s PC, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci,

záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe, spoľahlivosť, flexibilitu,
znalosť z oblasti práva súvisiaceho s činnosťou obcí (výhodou), bezúhonnosť.

Výberová komisia pracovala v zložení (prezenčná listina v prílohe :
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková predseda komisie
Mgr. Jana Biharyová člen komisie
Mgr. Zuzana Kozáková člen komisie

Na personálny úsek Miestneho úracu Bratislava-Nové Mesto bolo doručených 30 žiadostí .
Posúdením splnenia zverejnených požiadaviek a predpokladov uvádzaných

v žiadostiach  jednotlivých uchádzačov, výberová komisia vybrala a pozvala 5 uchádzačov
na výberové konanie 13.septembra  2017( prezenčná listina v prílohe): Mgr. Samuel Novák,
Mgr. Ivan Taliga, Mgr. Mária Mäsiarová,, JUDr. Iveta Šteffeková, JUDr. Anton Pospíšil.

Výberové konanie sa uskutočnilo osobným pohovorom. Odborné vedomosti  a
predpoklady pre obsadenie pracovnej pozície si  výberová komisia overovala doplňujúcimi
otázkami.
Vyhodnotením uchádzačov, komisia rozhodla uskutočniť II. časť výberového konania dňa
19.9.2017,  do  ktorého  pozvala   troch  kandidátov  a  to  Mgr.Samuel  Novák,  Mgr.  Mária
Mäsiarová, JUDr. Iveta Šteffeková (prezenčná listina v prílohe).

Výberová komisia na základe komplexného vyhodnotenia všetkých zúčastnených
uchádzačov v I. a II. časti výberového konania   rozhodla o poradí najvhodnejších kandidátov
na pracovnú pozíciu :

1. Mgr. Mária Mäsiarová
2. JUDr. Iveta Šteffeková

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je v mesiaci október 2017.

V Bratislave 25.09.2017 Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
Zapísala: Bujnová-pers.úsek MÚ BNM                  predseda výberovej komisie


