Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu
Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka
Miesto práce:
Bratislava
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- je výkonným orgánom burzy
- riadi činnosť burzy v postavení prokuristu s právami a povinnosťami podľa zákona č.
429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
burze“) a Obchodného zákonníka
- vykonáva špecifické činnosti v súlade s ustanoveniami zákona o burze
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického, právneho, technického alebo
prírodovedného zamerania
Odborné predpoklady:
- minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva
- minimálne 3-ročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva
- prehľad v legislatíve kapitálového trhu a odborných činnostiach v oblasti burzovníctva
Špecifické požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť v súlade s § 4 ods. 12 zákona o burze
- dôveryhodnosť v súlade s § 4 ods. 11 zákona o burze
- uchádzač nesmie byť tzv. vylúčeným zástupcom v zmysle § 13a Obchodného zákonníka
Iné kritériá:
- manažérske schopnosti, strategické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké
pracovné nasadenie a flexibilita
- aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
- kvalifikovaná znalosť zákona o burze a primeraná znalosť Obchodného zákonníka
- znalosť práce s PC (Microsoft Office)
- vodičský preukaz skupiny „B“
Úspešnosť kandidáta je v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o burze podmienená
udelením predchádzajúceho súhlasu NBS na vymenovanie za generálneho riaditeľa
burzy.
Ponúkaný plat (brutto):
Od 2.500,- EUR v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta + odmeny
Predpokladaný termín nástupu:
január 2021, resp. dohodou
Iné výhody:
Budú komunikované priamo na osobnom pohovore

Druh pracovného pomeru:
Plný úväzok
Informácie o výberovom konaní:
1. kolo – 17.12.2020 od 9:00 hod.
- vyhodnotenie doručených podkladov z hľadiska stanovených kritérií – vylúčenie
uchádzačov, ktorí nespĺňajú kritériá, výber kandidátov pre 2. kolo výberového konania
2. kolo – 21.12.2020 od 9:00 hod.
- ústne pohovory s vybranými uchádzačmi o ich predstave o ďalšom rozvoji burzy (burza si
vyhradzuje právo urobiť 2. kolo formou videohovoru)
3. kolo – do 31.12.2020
- podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS na vymenovanie za
generálneho riaditeľa burzy
V prípade záujmu o inzerovanú pozíciu prosíme doručiť požadované podklady výlučne
osobne alebo poštou na adresu Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, 811
06 Bratislava v zalepenej obálke s viditeľným označením „Výberové konanie GR“
najneskôr do 16.12.2020 do 15:00 hod. Podklady doručené e-mailom nebudú zaradené
do výberového konania:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
- osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- doklad o min. 5-ročnej odbornej praxi v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva –
originál s popisom náplne práce/rozsahu zodpovednosti a doklad o min. 3-ročnej riadiacej
skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva – originál s popisom náplne
práce/rozsahu zodpovednosti (môže byť 1 dokument)
- čestné písomné vyhlásenie – originál s úradne overeným podpisom o tom, že fyzická osoba
– uchádzač o vymenovanie za generálneho riaditeľa súhlasí s vymenovaním, že spĺňa
požiadavky ustanovené zákonom o burze, a že všetky ním uvedené údaje a predložené
doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s.
ako prevádzkovateľom na účely výberového konania a konania pred NBS na udelenie
predchádzajúceho súhlasu na vymenovanie generálneho riaditeľa
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
December 2020
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť v súlade so zákonom o burze organizuje regulovaný trh s cennými papiermi v
Slovenskej republike vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a
zabezpečuje s tým súvisiace činnosti.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Kapitálový trh

Adresa spoločnosti
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17
811 06 Bratislava
http://www.bsse.sk/
Kontakt
Kontaktná osoba: JUDr. Svetlana Kucmenová
Tel.: 02/49 236 182
E-mail: kucmenova@bsse.sk

