
Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica z výberového konania na funkciu Finančný manažér (na Odbore regionálneho rozvoja

Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu "Podpora zamestnatel'nosti V regióne horná

Nitra") na dobu počas materskej a rodičovskej dovolenky Ing. Lucie Ševčíkovej

Dátum a spôsob vyhlásenia interného výberového konania: 02.02.2023, e—mailom všetkým

zamestnancom U TSK a zverejnením na webovom sídle TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 15.02.2023 od 09,30 h, zasadačka Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, VIII. poschodie.

Clenovia výberovei komisie:

1. Ing. Manina Lamačková — vedúca ORR - predseda

2. Ing. Marek Briestenský — poverený riadením Ú TSK - člen

3. Ing. Andrea Fraňová — referent OSRRaIP - člen

Účastníci výberového konania: Ing. Miriam Kvasnicová, asistent finančného manažéra

Ing. Martin Macíček, referent OŽPaÚP

Mgr. Monika Mištinová — manažér KK EVVO

Mgr. Zuzana Košová — referent OPMMaKR - zapisovateľ

Výberové konanie (v ďalšom len „VK“) bolo vyhlásené na obsadenie uvoľnenej pracovnej pozície

„Finančný manažér“ na Odbore regionálneho rozvoja TSK na dobu počas MD aRD Ing. Lucie

Ševčíkovej, ktorá túto pracovnú pozíciu bude zastávať do 02.03.2023 — odchodu menovanej na MD.
Na vyhlásené interné VK sa v stanovenom termine prihlásili traja záujemci. Keďže sa jedná

o kmeňových zamestnancov Odboru regionálneho, ich doklady sú v osobných spisoch zamestnancov,

ktoré boli počas výberového konania kdispozícii výberovej komisii. Prihlásení účastníci splnili

podmienky dané k účasti na VK, doložili požadované písomnosti a boli dňa 14.02.2023 telefonicky

a e-mailom pozvaní na výberové konanie.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úplnosť, obsah a úroveň dokladov Z osobného spisu zamestnanca, prehľad o fungovaní apráci na

obsadzovanej pracovnej pozícii „Finančný manažér“ atiež spôsob prezentácie účastníkov pri

predstavení svojich pracovných činností na obsadzovanej pracovnej pozícii s dôrazom na odborné

predpoklady, schopnosti a zručnosti, osobnostné predpoklady a schopnosť pružne, presne a správne

reagovať na otázky členov výberovej komisie.

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie prebehlo štandardným spôsobom, začalo v čase 0 09,30 h. Výberová komisia sa
oboznámila vopred s osobnými spismi účastníkov VK. Po zápise do prezenčnej listiny došlo

k vzájomnému predstaveniu účastníkov VK a členov výberovej komisie. Následne boli oboznámení s

pravidlami pri VK a predniesli svoju predstavu 0 práci na obsadzovanej pracovnej pozícii, odpovedali

na položené otázky členov výberovej komisie a predniesli svoj predpokladaný prínos pri vykonávaní

práce na vypísanej pracovnej pozícii.

Na základe výsledkov zpriebehu VK, výberová komisia _qdporučila predsedovi Trenčianskeho

samosprávneho kraja preradiť WŽM\E\P\MWW$N\CĎOWJ..... na vypísanú pracovnú pozjciu.
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