
REFERENT / KA 

OBCE BOŠÁCA 

 

Miesto práce:   Obecný úrad Bošáca,  

Obec Bošáca 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Termín nástupu:    ihneď 

Mzdové podmienky:  1100,- € / mesačne (BTTO) 

Platové zaradenie podľa katalógu pracovných činností vo výkone práce vo verejnom záujme 

nariadenia vlády SR č. 341/2004 a podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

• odmeny 

• pracovný čas 37,5 hod./týždeň 

 

Informácie o pracovnom mieste: 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

• projektový manažment - príprava projektov k žiadostiam o dotácie, 

realizácia podporených projektov  

• verejné obstarávanie 

• materiálovo-technické zabezpečenie obecného úradu 

• správa úradnej tabule 

• príprava podkladov pre obecné zastupiteľstvo 

• zapisovateľ/ka zasadnutí obecného zastupiteľstva 

• správa webovej stránky a sociálnych sietí  

• vyhlasovanie v obecnom rozhlase 

• podieľanie sa na príprave obecných novín 

• spolupráca s kultúrnou komisiou pri príprave obecných podujatí 

• osvedčovanie listín a podpisov na listinách  

• rôzna administratíva 

• účasť na územných, stavebných a kolaudačných konaniach 

• ďalšie úkony uložené starostom obce 

 



Požiadavky na zamestnanca: 

Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

• stredoškolské s maturitou 

• nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

• vysokoškolské I. stupňa 

• vysokoškolské II. stupňa  

Ostatné znalosti 

• MS Office (word, excel, outlook, powerpoint)  – pokročilý   

• Znalosti práce s grafickým programom a administráciou webov výhodou 

• Vodičský preukaz sk. B 

• Prax na pozícii/v oblasti administratíva min. 3 roky 

• Prax v oblasti projektového manažmentu výhodou 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

• zvládanie stresu, bezúhonnosť, dochvíľnosť, spoľahlivosť, presnosť, 

zodpovednosť, samostatnosť, reprezentatívnosť, dôkladnosť, iniciatíva, 

komunikatívnosť, organizačné schopnosti, logické myslenie a systematický 

prístup k riešeniu úloh 

Informácie o výberovom konaní: 

Ak Vás ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis, čestné vyhlásenie o 

bezúhonnosti a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 

výberového konania na mailovú adresu: starosta@bosaca.sk, osobne do 

podateľne obecného úradu alebo poštou v zalepenej obálke s označením 

„Výberové konanie – Referent – neotvárať“ na adresu: Obec Bošáca, 91307 

Bošáca č. 257 do 20.1.2023 do 12:00 hod. 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej pozície. 

Inzerujúca spoločnosť: 

• Miestna samospráva 

       Obec Bošáca 

91307 Bošáca č. 257 
web: www.bosaca.sk 

Kontaktná osoba:  
Bc. Jozef Mihala, starosta obce 

tel. +421 903 248 615 
 

 

mailto:starosta@bosaca.sk

