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Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš

hľadá vhodných kandidátov

na obsadenie 2 pracovných miest — zamestnancov Chránenej dielne pre obsluhu
a sledovanie kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš na funkčné miesto:

- referent obsluhy kamerového systému

kritóriá a oožiadavkv:
- občianska bezůhonnosť

Uchádzači k žiadosti do výberového konania doložia:
- aktuálny profesijný životopis,
- potvrdenie zo Sociálnej poist‘ovne o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (o priznaní

invalidného dóchodku ao určení percentuálneho poklesu tejto schopnosti — viac ako 40% v zmysle
rozhodnutia príslušnej komisie Sociálnej poisťovne)

- aktuálny doklad o poberaní invalidného dóchodku
- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. Z. O ochrane

osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znenf,

Termín výbero váho konania:
15.11.2019 (p!atok) 008:30 hod., v sídle Mestskej policie, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

Výberové konanie bude pozostávaťz nasledovných Častí:
- osobný pohovor za účasti výberovej komisie
- preskúšanie z manipulácie s joystickom na ovládanie kamerového systému

Víťazní uchádzaČi pred uzatvorenim pracovnoorávneho vzťahu doložia:
- kópiu dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
- potvrdenie od odborného lekára (očné vyšetrenie) o spösobilosti vykonóvať takúto prácu, ktorej

hlavnou náplňou je sledovanie monitorov, na ktorých sa Zobrazuje výstup z kamerového systému
mesta Liptovský Mikuláš v 4-hodinových zmenách.

- výpis z registra trestov

Uchádzači na obsadenie pracovného miesta — referent obsluhy kamerového systému mesta
Liptovský Mikuláš doručia žiadosť O zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
v zalepenej obálke označenej ..Výberové konanie na zamestnanca Chránenej diele).. na adresu:
Mestská polícia Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, najneskór do 11. 11. 2019
do 14.00 hod.
Vyhlasovateí si vyhradzuje právo neZaradit‘ do výberového konania tých uchádzačov, ktor[ nesplňajú
požadované podmienky.

Kontaktná osoba: JUDr. Marián Jančuška — náčelník Mestskej policie Liptovský Mikuláš, tel.: 044! 55
65500
e-mail: m.jancuskamikulas.sk,
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