VÝBEROVÉ KONANIE

CZ 699/2020 RE

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným
poriadkom KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 kvestora verejnej vysokej školy
Kvalifikačné predpoklady:


vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa

Požadovaná dĺžka praxe:


minimálne 5 rokov odbornej praxe v relevantných oblastiach (riadenie,
ekonomika, právo, financie, finančný manažment); z toho minimálne 2 roky
riadiacej praxe v týchto oblastiach, resp. výkon funkcie v štatutárnych alebo
v iných vrcholových orgánoch spoločností

Ďalšie osobnostné predpoklady a zručnosti
 znalosť právnych predpisov z oblasti vysokého školstva, znalosť právnych
predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a hospodársko-ekonomických
činností v oblasti vysokého školstva
 manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 občianska a morálna bezúhonnosť
 znalosť vysokoškolského učiteľského alebo vedecko-výskumného prostredia
vítaná
 znalosť cudzích jazykov vítaná
 znalosť práce s PC ( MS Office)
 kompetentnosť v oblasti riadenia

Zoznam požadovaných dokladov:


písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní



profesijný životopis



motivačný list



overené doklady o vzdelaní a ďalšie doklady, ktorými možno preukázať
požadované podmienky



aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)



podpísaný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely
výberového konania



podpísané písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvedených v predložených dokladoch

Platové podmienky: základná zložka mzdy od 1.300,00 Eur mesačne určená podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 13. marca 2020 (vrátane do 14.00
hodiny) s označením obálky “ výberové konanie - kvestor – neotvárať na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Rektorát, 034 01
Ružomberok.
Prihláška sa považuje za doručenú, ak najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty
bude zaevidovaná v podateľni Rektorátu KU, alebo bude označená podacou
pečiatkou Poštového úradu v stanovenej lehote, ktorá je označená ako posledný deň
podania prihlášky do výberového konania.
Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.
Predpokladaný deň nástupu do práce: dohodou.
Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené vybraným
uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Ružomberok, 20.februára 2020

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
rektor KU

