
OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU 
PODUNAJSKO  -  DUNAMENTE TDM 

Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
___________________________________________________________________________ 
 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 
 výkonný riaditeľ OOCR 

(predpokladaný termín nástupu 09/2017)  
 
Výkonný riaditeľ najmä:   

 o riadi každodenný chod organizácie, koordinuje jej finančnú a personálnu politiku o kontroluje jej hospodárenie  o zabezpečuje zostavenie ročného plánu činnosti  organizácie a vypracúva koncepciu 
rozvoja cestovného ruchu, o zabezpečuje podklady pre prípravu návrhu rozpočtu oblastnej organizácie, o zostavuje správu o činnosti organizácie, o spolupracuje s inými subjektmi v oblasti cestovného ruchu  

 Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá: 
 o vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie na ekonomiku, manažment, marketing a 

cestovný ruch výhodou, o  min. 2 roky praxe v oblasti riadenia,  o  manažérske a organizačné schopnosti  o základná znalosť legislatívnych predpisov najmä v oblasti cestovného ruchu, územnej 
samosprávy a účtovníctva,   o  aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka – slovom aj písmom, o  aktívna znalosť min. 1 svetového jazyka (AJ alebo NJ) – slovom aj písmom,  ďalší jazyk 
výhodou;    o samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť,  o skúsenosti s tvorbou projektov a grantov sú výhodou o občianska bezúhonnosť o znalosť práce s PC  o vodičský preukaz skupiny „B“  
 Zoznam požadovaných dokladov: o profesijný životopis, o motivačný list, o overená kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, o výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, o koncepcia rozvoja OOCR Podunajsko – písomne max. 3 strany o súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

  
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou najneskôr do 16.06.2017 na adresu: 
Komárňanská informačná kancelária, Námestie gen. Klapku 1., Komárno s označením obálky:  
„VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR – NEOTVÁRAŤ“.  Do žiadosti napísať telefonický kontakt a   
e-mailovú adresu. Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim 
kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá vyhláseného výberového konania 
oznámený e-mailom alebo telefonicky.   
 
V Komárne, dňa 26.05.2017 
        

              Ing. László Stubendek                              predseda predstavenstva  


