KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie funkcie:

I. Riaditeľa spoločnosti
Požiadavky:
1. Účastník musí byť osoba bezúhonná (t. j. nemá záznam vo výpise z registra trestov, ani
nesmie byť voči nej začaté alebo iným spôsobom vedené trestné stíhanie).
2. Riadne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s technickým alebo ekonomickým
vzdelaním.
3. Minimálne 5 ročná prax v riadiacej funkcii (t. j. štatutárna orgán, funkcia generálneho
riaditeľa, alebo iný riadiaci alebo výkonný orgán, resp. iný výkonný a pracovný manažment
slovenskej obchodnej spoločnosti alebo štátneho podniku, môže byť aj kumulácia týchto
funkcií)
4. Skúsenosti s problematikou riadenia subjektu v komunálnej sfére prednosťou.
5. Preukázanie minimálnej 2 – ročnej praxi v riadení podniku s počtom min. 50 zamestnancov.
(t. j. štatutárny orgán, alebo funkcia generálneho riaditeľa slovenskej obchodnej spoločnosti
alebo štátneho podniku, môže byť aj kumulácia týchto funkcií).
6. Skúsenosti v oblasti riešenia financovania a konsolidácie hospodárenia obchodných
spoločností.

Požadované doklady a prílohy:
-

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
Riadne podpísaný profesijný životopis
Originál výpisu z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
Originál alebo overená fotokópia platného vysokoškolského diplomu s príslušným
zameraním
Čestné prehlásenie o praxi s uvedením spoločnosti, pracovnej pozície a dĺžky
odpracovanej doby
Čestné vyhlásenie o pôsobnosti a funkcii v podniku s počtom viac ako 50 zamestnancov
Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa
zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.
Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača
z výberového konania.
Koncepciu riadenia a rozvoja spoločnosti predstavia pozvaní uchádzači na osobnom stretnutí
s predstavenstvom spoločnosti.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte
osobne na sekretariát spoločnosti, alebo poštou na adresu : KOMVaK a.s., E. B. Lukáča 25, 94501
Komárno v obálke s označenej heslom „Výberové konanie KOMVaK a.s.- Riaditeľ spoločnosti –
neotvárať“ najneskôr do 15.12.2016 do 12 00 hod.

