
Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád 

Podhradská 14, 986 01  Fiľakovo 

IČO: 37899180 

 

 

v y h l a s u j e 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

 

na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: 

 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa 

 

Iné kritériá a požiadavky: 

 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku 

 znalosť maďarského jazyka slovom aj písmom, znalosť anglického jazyka je výhodou 

 osobnostné predpoklady:  empatia; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné 

zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty 

 zdravotná spôsobilosť na prácu 

 práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.) 

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

- písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)  

-  štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) 

- doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax 

- uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od 

organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval 

- súhlas so spracovaním osobných údajov s nasledujúcim textom:  

„Dole podpísaná/podpísaný ...................................................... udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 

00316075 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom 

životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po 

dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona 

č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“  

 

vlastnoručný podpis, dátum 

 

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

 

Stručná charakteristika náplne práce vedúceho kancelárie: 

 úzka spolupráca s orgánmi a členmi organizácie 

 organizovanie a vykonávanie činnosti v zmysle Stanov organizácie v záujme rozvoja Novohrad – Nógrád geoparku 

 príprava a implementácia národných a nadnárodných projektov 

Druh pracovného úväzku: plný úväzok,  pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, po jej ukončení je možné 

pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú. 

Platové zaradenie: Hrubá mzda  min. 700,00 €/mesiac + možnosť navýšenia pri úspešných projektoch 

Miesto výkonu práce: Kancelária Z.p.o., Podhradská 14, 98601 Fiľakovo.  

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 01/07/2019. 

 

Bližšie informácie týkajúce sa náplne práce vedúceho kancelárie je možné vyžiadať na e-mailovej adrese: 

andrea.magyelova@filakovo.sk 

 



Prihlášky odovzdajte osobne, alebo zasielajte v termíne do 07/06/2019 na adresu (rozhoduje dátum podania na pošte): 

PhDr. Andrea Mágyelová, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

Obálku označte:  „Výberové konanie  NNG“. 

      „ Neotvárať „ 

 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený 

písomne na ich e-mailovú adresu najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním. 

 

Vo Fiľakove, 9.5.2019                                     

 

                                                                                                          

       ……………………………………. 

                                                                                                        Mgr. Attila Agócs, PhD. v.r. 

                                                                                                                          štatutárny zástupca  

                                                                                                                 
     

 
 

 

 


