MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Mesto Komárno ako jediný zakladateľ spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 583/2019 zo dňa 12.12.2019 vyhlasuje
Výberové konanie na funkciu konateľa
obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
so sídlom 945 01 Komárno, Nám. generála Klapku 1, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra v oddieli Sro, vo vložke č. 10451/N
Predpokladaný termín začatia výkonu funkcie: marec 2020
Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- znalosť platnej legislatívy v oblasti samosprávy, hospodárenia s majetkom mesta
a obchodnej spoločnosti
- bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť
- ovládanie slovenského a maďarského jazyka
Požiadavky a iné kritéria :
- najmenej päť rokov v mediálnej činnosti,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť,
- zvládanie záťažových situácií,
- znalosť práce s PC – MS Office,
- ovládanie cudzieho jazyka je výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov
- prehľad o doterajšej praxi
- získané certifikáty alebo osvedčenia
K žiadosti pripojiť :
- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia spoločnosti – maximálne na 3
strany
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového
konania v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v žiadosti.
Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej adresy.
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z
výberového konania.
Telefón: 035 / 2851 212

E-mail: info@komarno.sk

Internet: www.komarno.sk

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
- vzdelanie v danej oblasti,
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti,
- návrh vlastnej koncepcie riadenia spoločnosti.
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie – konateľ COM-MÉDIA, spol. s r.o.– Neotvárať!“
najneskôr do 24.01.2020 na adresu: Mestský úrad v Komárne, Nám. gen. Klapku č.1,
945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Komárne,
Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku, Komárno najneskôr do 24.01.2020 do 12.00
hod.
Uchádzač, ktorý bude spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky
vyhláseného výberového konania, bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní
pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.
Mesto Komárno si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu
výdavkov uchádzačov ako aj právo nevybrať žiadneho uchádzača.
Uchádzači prihlásení do výberového konania berú na vedomie, že k obsadeniu
funkcie konateľa spoločnosti je potrebné predchádzajúce schválenie návrhu vymenovania
Mestským zastupiteľstvom v Komárne a následne vymenovanie valným zhromaždením
spoločnosti.
Kontakt pre poskytnutie informácií: tel. 035/2851 212, email: info@komarno.sk

Komárno dňa 13.12.2019

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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