Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zápisnica z výberového konania na funkciu
Manažér pre Value for Money
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 18.05.2020, v regionálnych týždenníkoch „M “,

na webovom sídle TSK, pracovných portáloch ISTP, Profesia a na úradnej tabuli TSK.
Dátum a miesto konania výberového konania: 12.06.2020 0 08.00 h, priestory Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Clenovia výberovej komisie:
1. Ing. Martina Lamačková

- predseda,

2. Ing. Marek Briestenský

— člen,

3. Ing. Jana Růžičková

- člen

Mgr. Zuzana Košová - zapisovateľ

Učastníci výberového konania: viď prezenčné listiny
Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi k výberovému konaniu (v ďalšom „VK“) boli
doručené poštou ae-mailom na oddelenie personálneho manažmentu, miezd akrízového riadenia.

Následne boli odovzdané na oddelenie regionálneho rozvoja TSK, kde boli posúdené zhľadiska
splnenia podmienok daných k VK. Prihlásení účastníci, ktorí splnili podmienky účasti na VK boli emailom a telefonicky pozvaní na Výberové konanie.
Stanovené kritériá hodnotenia:

Úspešné absolvovanie skúšobného testu, úplnosť, obsah a úroveň predložených dokladov a celková

úroveň prezentácie kandidáta na pracovnú pozíciu s dôrazom na odborné predpoklady, dôkladné
ovládanie spisovného jazyka, spôsob prezentácie, osobnostné predpoklady a schopnosť pružne, presne
a správne reagovať na položené otázky členov VK.

Priebeh výberového konania:

Dňa 12.6.2020 sa začalo Výberové konanie v stanovenom čase 0 08.00 h. Na Výberové konanie sa
prihlásilo 10 kandidátov a 10 kandidáti spĺňali podmienky a boli pozvaní na výberové konanie. Svoju

účasť potvrdilo 10 uchádzačov. Výberového konania sa nakoniec zúčastnil/li "CI. uchádzač/i. Výberová
komisia sa vopred oboznámila s pred1oženými podkladmi účastníkov VK. P0 zápise do prezenčnej
listiny došlo k predstaveniu účastníkov a členov VK. Následne boli účastníci oboznámení s pravidlami
výberového konania. Uchádzačom bol predložený skúšobný test, ktorý po vypracovaní vyhodnotila
výberová komisia. Výberová komisia po posúdení testu a CV posunula do ďalšieho kola pohovoru

pred výberovou komisiou najúspešnejších anajvhodnejších účastníkov. Pohovoru pred výberovou
komisiou sa dňa 12.6.2020 zúčastnil/li ..... uchádzač/i.

Na základe výsledkov zpriebehu výberového konania, výberová komisia odporučila predsedovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať
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na voľnú pracovnú pozíciu Manažér pre Value for Money.
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V Trenčíne dňa:

Zapísala: Mgr. Zuzana Košová , ref. OPMMakR „..-..v................

