
MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z á p i s n i c a
 výberového konania  na obsadenie pracovného miesta

asistent/ pracovník sekretariátu starostu,
Kancelária starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zverejnila ponuku na obsadenie pracovného miesta „na
obsadenie pracovného miesta asistent/ pracovník sekretariátu starostu, Kancelária starostu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Informácia o ponuke  pracovného miesta bola
zverejnená  od 19.1.2016 na webovej stránke www.banm.sk ; www.profesia.sk ,

Požiadavky na pracovné miesto:
Minimálne požadované vzdelanie  : stredoškolské vzdelanie s maturitou
Jazykové znalosti:   anglický alebo nemecký jazyk
Ďalšie   požiadavky: znalosť práce s PC, hospodárska korešpondencia–expert, pracovné skúsenosti
z rovnakej pracovnej pozície ,vynikajúce organizačné schopnosti, dôslednosť, precíznosť,
spoľahlivosť, profesionálne komunikačné zručnosti, empatia, vysoká miera samostatnosti, logické
myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť, proaktívny a flexibilný prístup k práci , vysoké pracovné
nasadenie, samostatnosť, precíznosť, slušnosť trpezlivosť, vysoká miera tolerantnosti, vysoké
zvládanie stresu .

Výberová komisia pracovala v zložení (prezenčná listina v prílohe):
Ing. Michal Haile - predseda výberovej komisie
Ing. Jana Škutková – člen výberovej komisie
Ing. Kristína Štofková – člen výberovej komisie

Do stanoveného termínu 31.01.2016 doručilo žiadosti 60 záujemcov.
Na základe posúdenia splnenia zverejnených požiadaviek a predpokladov uvádzaných
v žiadostiach  jednotlivých uchádzačov, výberová komisia vybrala a  pozvala
     •   do I. časti výberového konania , ktoré sa uskutočnilo dňa 3.marca 2016    6 uchádzačov,
z ktorých sa 4 zúčastnili : Mgr. Lenka  Hrašková, Silvia Hosťovecká, Mgr. Michaela Kramačičová,
Marica Žáková (prezenčná listina v prílohe),
     •   do II. časti výberového konania , dňa 10.marca 2016      8 uchádzačov, zúčastnilo sa 6:
Ing. Katarína Chovancová , Eva Krajčiová, Mgr. Svetlana Novomestská, Danka Šmálová, Mgr.
Darina Ghazal Matejová, Eva Zelisková (prezenčná listina v prílohe).
Výberové konanie sa uskutočnilo osobným pohovorom.
                .
Výberová komisia po vyhodnotení výsledkov I. a II. kola  a odporučila starostovi MČ BNM 2
uchádzačov  na pracovnú pozíciu asistent/pracovník sekretariátu starostu  v poradí:

1. Mgr. Svetlana Novomestská
2. Marica Žáková

Ing. Michal Haile
predseda výberovej komisie

Zapísala: Bujnová-pers.úsek
11.03.2016


