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vyhlasuje výberové konanie
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme, na obsadenie miesta
riaditeľa Podniku bytových
služieb, s.r.o. v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:
Zakladateľ: MESTO PEZINOK,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: riaditeľ Podniku bytových služieb, s.r.o. Pezinok, so
sídlom: Obrancov mieru 51, Pezinok
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie technického
alebo ekonomického smeru, prax
v tepelnej energetike vítaná (oblasť výroby a rozvodu tepla, výhodou v bytovo komunálnej sfére),
nie je však podmienkou
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, písomná vízia riadenia spoločnosti , ovládanie ekonomickej problematiky v oblasti

výroby a rozvodu tepla, prehľad v
legislatívno-právnych normách
platných pre tepelnú energetiku,
riadiace a organizačné schopnosti, orientácia v problematike
tepelného hospodárstva (prax v
danej oblasti), práca s PC, vodičský preukaz
Požadované doklady: curriculum vitae,doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom
konaní: žiadosti spolu s písomnou víziou riadenia spoločnosti a dokladmi zasielať poštou alebo osobne (s uvedením
spiatočnej adresy poprípade tel.
čísla) do 28.6. 2004 na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok s uvedením hesla: "Výberové konanie - riaditeľ
Podniku bytových služieb v Pezinku".
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

Vážení čitatelia,
pri príležitosti otvorenia hypermarketu TESCO Pezinok venuje spoločnosť TESCO STORES SR finančný dar v hodnote 50 000 Sk vybranému charitatívnemu zariadeniu v Pezinku.
Krížikom označte kandidáta, ktorého navrhujete, aby získal túto podporu:
Špeciálna základná škola v Pezinku
Domov dôchodcov a domov - penzión pre dôchodcov v Pezinku
Domov sociálnych služieb pre deti Hestia v Pezinku
Anketový lístok zašlite do 15. júna 2004 na adresu: Centrálna kancelária, TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, heslo: "Dar Pezinok".
Autori troch vyžrebovaných odpovedí získajú nákupné TESCO poukážky v hodnote 500 Slovenských korún.
Meno a priezvisko:............................................................................
Ulica:................................................................................................
PSČ a mesto:....................................................................................

V sobotu 26. júna od 8.00 hod. sa
uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezinok 9. ročník minifutbalového turnaja Nový život Cup, Memoriál Milana Bacigála. Na turnaji sa zúčastní dvadsať mužstiev z Pezinka,
Bratislavy, Piešťan, Prievidze a
Topoľčian.
Organizátori pozývajú všetkých
fanúšikov malého futbalu, dobrého
gulášu a slovenského piva na príjemné prežitie sobotňajšieho dňa.
(OV)

