
Žia.dame Vás, aby stá Vaše vol'né pracovné miestanahlasovali na úrade PsvR, v ktorého pósobnosti sanachádza miesto výkonu práce.
Jednou nahlášhou sa nahlasuje prccovný pomer
uzatvorený píacovnou zmluvou na jedei druh pracovnej pozicie

Nahláška vol'nýclr praco
1, zamestnáVatel'

pre registračnú pečiatku úrad

|vných miest

PSVR pnlohi

N ázou zamestnávate-iifiBliiii'
lcc|: 332267

PrevaŽujúca činnost'zamestn 

-
Verejná sprá,ýa sK_NAcE (číselný kód): - a1.11o

sidlo zam€stnávatel'a (

počet zamestnancov;
17

nternetová adresa:
obec Beí ovce

Telefón: 057l4494151
lvliesto výkonu práce ía

Meno kontaktngj osoby/ íunkcia: lng. Vi6ra Pavlišková

atarostka obc6

E_mail na kontaktnú osobu: ocubenko :e@watel.sk

Telefón na kontaktnú osobu: 0908/87575

E.mail na kontaktnú osobu: ocubenkovl |@watgl.sk

Teleíón na kontaktnú osobu; 0908/875751

Dátum nástupu na vol'né pIacovné miesto: oí.o3.2oí9
'racovný pomer:

2 Pracovný pomer na určllú dobu- počet meslacov 9

3 pracovný pomer na kratší pracovný Čas, v ktorom lýžderný pracovný čas nie ]e kratší ako polovica z ustanoveného týžd(4 Domácka práca a telepráca

5. Delené pracovné miesto
jstanovený pracovný čas V hodinách za týždeň 37,5 hod.

ného pracovného času

1. jednozmenná

5 nepreiržitá

2. dvojzmenná

6, pružná

3, troizmgnná

7, d€lené zmeny

4, turnusoVá

8 inápracovnÝ čas íod

3. Zab9zpeč6nie oo""o"n'" "o"*o-f,lllililHJ
Zverejniť vol'nó pracovné miosto v tlači a na internete;

Dátum ukončenia zverejngnia:

-

Zvereiniť vól'né nr,^^"^r _I--.^ _lll]l]l]] ]]ll-

2. nie

(vol'né pracovné miesto je možné zverejnit'maximáIne na dobu
oznámsnia pracoVného miesta)

roka od dátumu

| .u|vPs^ulll Ponall pracovnych miest;
|(ec.europa.eu,/eures; 2. frie

|Poznámka zamestnávatel'a k zabezpečeniu obsadenia pracovného miesta:
I
I

|í. V spolupřáci s úradom PSVR
I

I

a) skuplnovou folmou (vyberove konanie) za účasli ZamestnáVate|'a dňa, , hod : , , mleslo:

b) lndividuálnou formou

2' vlastnou formou (v pripade záujmu o obsadenie pracovného miesta Štátnym príslušníkom lr€tej krajiny, vyberte bod 1 v spolupráci s úradom psvR)
a)Výberovékonaniemieslo dňa] , hod:,,,,,,.... . miesto;,,,,,,,,...

b) inou formou

,l v yll9uy P9§ňyloYane zamestnavatel'om

bez výhod

1, hradené ubytovanie 2. zabezpečenie ubytovania
ubytoVanie:



placovných miest v natrlre6iiň§Jirc-6vň§

zložka mzo

1, za mosiac (sumá) ,.,,,,,...,,.,,,,,,,,,,, € 2, za hodinu (suma) .,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,, € 3, V zmyslo pahých právnych predpisov (pri

- 

.ra^^.^,r^r-,^_.__i_ -:.'''
v podnikatel'skej sfére

štátnozamestnanecké pracoVné miesto

pracovné miesto vo Verejnom záujme

1

2

3.

, i""to uhod,, e pre1u-u i-6.t-l]f, ii$
Vhodné aj pre osoby so zP .,,,,,, 2, Vhodné aj pre absolventa 3. Vhodné aj pre mladistvého

na nahlásené vol'ne praffi
do zamestnania štát"eň fisl"šnika trď"j

miesto bude Vytvorené s prísp€vkom úradu PsVR:

pracoVného miesta vytvoreného s príspevkom úradu PsVR:

2 Nižšje stredné odborné vzdelanie (praktické školy; zaškolenie, experimentálne odbory)
3, slrědné odborné Vzdslanie (výučný list, záVerečné Vysvedčenie)

4, Úplné stredné odborné Vzdelanie (s maturitou)

5, Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium s matuíitou)

6. Vyššie odborné Vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolVentský diplom)
7. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske študijné prográmy Vysokých škól)
8' VysokoŠkolské Vzdelanje druhého stuPňa (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokých škól)

l,Y":|l'no'"né |r.l"' "*u,9],n1 1,o9r".r, postgraduálne štúdium a vedecká Výchova)prax (V mesiacoch, v rokoch):

vol'né pracovné miesto podmienky vysokokvalifikovaného zamestnania?r

. znalosti Potrebné na obsadenie pracovného miesta

1, WoRD
2, EXCEL
3, oUTLooK
4, PoWER PoINT
5, lné uviest', ....

elementárna pokročilá Vysoká
elementárna pokročilá Vysoká
elementárna pokročllá Vysoká

elementárna pokročllá Vysoká

znalosťjezyka:
,1, Anglický jazyk

2. Nemecký jazyk

3. Francúzsky jazyk

4, Maďarský jazyk

5. lný jazyk|

elementárna A1 a 42; pokroěilá B1 a 82; Vysoká c1 a c2
e|ementárna A1 a A2, pokroěilá B1 a 82, vysoká c1 a c2
elementárna 41 a A2; pokročilá B.l a 82, vysoká c1 a c2
elementárna 41 a A2; pokročilá B,1 a 82; Vysoká c1 a c2
elementáína 41 a A2, pokroěilá B1 a 82, Vysoká c1 a c2sPósobilosti:(UViest'napr'komUnikácia'tuttiuou

manuálna zručnost'
predpoklady: (Uviest'napr, analytické myslénie "rp"táJ*iliiliiils-flu-Eird*.L ,tol

oprávnenie:sk'A,podsk'A'1'sk'AM,sk'B,podsk,Bi"k.qp"d.kci;D;;d.k
nie

1)§2'1 zákonač,5/m
2) Podmienky pre vysokokvalííikované zamestnanie:

"' Y;íil!ililili,ff:iŤ§,":*:*ílir;::i.""ffi'::,:'].?11']^"^:,fi: najmenej 
,1.,5 

násobku pfiemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstvaVprÍslušnomodvetví, zverejnenej_šla,tistcxym oraoomšromJ;;;;i,-,ň;k"l;'#ffi:ft:;;::il:J:'-T§i}',:,"""ffiÍTir,JJ::Tj;j;:
,, il;.Tif][l#;statistics,sk/Šlatistiky/Demo9rafia 

a sociatne siatrltixyllláklady práce-ukazcvateL'lpiLmerna mesačná mzda podl,a odVetVí)

c) Dižka trvania pracovného pomeru je minimálne ,í rok

V prípade ak sÚČasne nahlasuiete vol'né pracovné mie§to vo viacerých profesiách, pre ktoré sú úca]e na 1 strane tlaólva toložné1 ' stranU Vyplňte len na jednom tlačiVe, Všetky strany oznaěte pečiuixo,j oei"lulr" 
" 

u okne Poznérnka zamestnáVatel,a V časti č 3 Uvedle ,,detto,,

svojim podpisom potvrdzu]em správnost'a pravdivost'vyššie uvedených údajov uvedených v tejto žiadosti, súhlasím, aby tieto údaje boli použité a
if::T: :':3: Tyl^'_:**:^. i."o., pre,kloré boli po.kvtnut" Óoái. . ákona č, 51 2oo4 22, o službách zamestnanosti,PSVR ani úrady PSVR nezodpovedajú za obsah stopirouanýcr, JJálou

dňa 23 01 ,2019

0 Bez ukončeného zákIadného vzdelania

Pečiatka a podpis zamestnávatel'a n


