
Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Zápisnica z výberového konania na funkciu Asistent projektového manažéra pre Výkon činnosti
počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

Dátum a spôsob flhlésenia fl'berového konania: 20.02.2020, v regionálnych týždenníkoch „MY“,

na webovom sídle TSK, na internetových portáloch „Profesia“ a „ISTP“ a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 24.04.2020 od 9.00 h, v priestoroch SOŠ Nováky,

Rastislavova 332, 97271 Nováky.

Clenovia výberovei komisie:

1. Ing. Martina Lamačková - predseda

2. Ing. Marek Briestenský - člen

3. Ing. Andrea Fraňová - člen

Ing. Viliam Záhumenský - zapisovateľ

Učastníci výberového konania: viď prezenčná listina

Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi k výberovému konaniu boli doručené e-mailom

apoštou na Oddelenie personálneho manažmentu, miezd akrízového riadenia. Žiadosti boli

obsahovo skontrolované ohľadne predpísaných náležitosti ati, ktori ich doložili nekompletné boli

vyzvaní na ich doplnenie. Žiadosti boli následne predložené členom výberovej komisie na

oboznámenie sa sjednotlivými záujemcami. Pozvaní boli Všetci, ktorí splnili podmienky účasti na

VK. Celkovo bolo pozvaných 5 záujemcov. Výberové konanie sa uskutočnilo vjeden deň ato
24.4.2020 vpriestoroch SOŠ Rastislavova 322, Nováky. Zo všetkých prihlásených záujemcov sa

ospravedlnila 1. Celkovo sa teda aktivne zúčastnilo výberového konania na predmetnú pracovnú

pozíciu 4 účastníci.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úplnosť, obsah a úroveň predložených dokladov a celková úroveň prezentácie kandidáta na pracovnú

pozíciu s dôrazom na odborné predpoklady, schopnosti, spôsob prezentácie agendy, osobnostné

predpoklady a schopnosť pružne, presne a správne reagovať na položené otázky členov VK atiež

úspešné absolvovanie skúšobného testu.

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie prebehlo nie celkom štandardným spôsobom, vzhľadom na hygienickú situáciu

spojenú s nebezpečenstvom prenosu koronavirusu. Preto sa výberové konanie uskutočnilo

v priestoroch SOŠ Rastislavova 322, Nováky, kde boli vytvorené potrebné hygienické prostredie a kde

bolo možné vo väčšej triede rozptýliť účastníkov pri písaní skúšobného testu. VK začínalo v
stanovenom čase o 9.00 hod. Výberová komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi

účastníkov VK. Po prezentácii došlo k predstaveniu členov VK a spôsobu a pravidlami vykonávania

výberového konania. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a bol im predložený krátky test s dobou

na vypracovania 45 minút. Po vypracovaní členovia výberovej komisie vyhodnotili aobodovali

skúšobné testy.

Následne boli účastníci v abecednom poradi prizývaní pred výberovú komisiu, kde odpovedali na
položené otázky členov VK a predniesli svoju predstavu o vykonávaní práce na vypísanej pracovnej

pozícii.



Na základe výsledkov zpriebehu výberového konania, výberová komisia odporučila predsedovi

Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať
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do pracovného pomeru na vypísanú pracovnú pozíciu.

Za výberovú komisiu: 1. Ing. Martina Lamačková '.- .........

2. Ing.Marek Briestenský .\ „Mf

3. Ing. Andrea Fraňová ....... _, ...........
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Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský
ref. OPMMaKR


