
Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného 

pomeru na obsadenie pracovnej pozície:  

Sekretárka primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu mestského úradu 

 

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú – na zastupovanie počas 

materskej a rodičovskej dovolenky; 

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: december 2021, prípadne dohodou; 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:  

 Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

 prax v dotknutej oblasti min. 3 roky; 

 znalosť práce s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook); 

 bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.; 

 znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy je výhodou; 

 znalosť cudzieho jazyka je výhodou; 

 vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou; 

Osobnostné predpoklady: 

 kultivovaný slovný a písomný prejav;  

 zmysel pre zodpovednosť, diskrétnosť, precíznosť a flexibilitu; 

 

Náplň práce:  

 zabezpečovanie chodu sekretariátu vedenia mesta,  

 vybavovanie komplexnej agendy súvisiacej zo zákonom o slobodnom prístupe 

k informáciám v zmysle platného zákona; 

 

Platové podmienky: 4. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zamestnanecké výhody a benefity: 

Zvýšená výmera dovolenky o 1  týždeň nad rámec zákonníka práce; 2 dni v kalendárnom roku 

voľno na regeneráciu v zmysle kolektívnej zmluvy; príspevok na DDP; stravné lístky 

v hodnote 4,50 € (z toho zamestnávateľ prispieva 3,30 €). 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dosiahnutej praxe vrátane 

uvedenia kontaktov na overenie si referencií; 

 fotokópia dokladu o vzdelaní; 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise; 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.; 

 



 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 05.10.2021 osobne do 

podateľne Mestského úradu, poštou na adresu Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  

Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk. 

 

Mesto Senec si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených 

dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.  

 

Uchádzači budú na pracovný pohovor  pozvaní elektronickou poštou (e-mail). 
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