MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Miestny úrad
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Vedúci oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva – výberové
konanie na obsadenie pozície

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice v súlade s ustanovením § 5 zákona NR SR č.
522/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie pracovnej pozície ,,vedúci oddelenia životného prostredia, odpadového
a cestného hospodárstva“.
Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce:
Druh pracovného pomeru :

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
Žiacka ulica č.2, Bratislava
hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný prac. úväzok

Termín nástupu:

podľa dohody

Rámcová náplň práce: Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti životného prostredia,
ochrany krajiny a prírody, odpadového hospodárstva, vody a ovzdušia, pozemných komunikácií
a cestnej dopravy.
Kvalifikačné predpoklady :

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky

- odborná prax minimálne 3 roky vo verejnej správe, prax
vo verejnej správe výhodou
-

znalosť platných právnych predpisov v oblasti územnej
samosprávy a štátnej správy

-

bezúhonnosť, zodpovednosť

-

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná
spôsobilosť

-

organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť,
flexibilita

Požadované doklady:

-

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

-

vodičský preukaz skupiny B

- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných
údajov
- doklad o ukončenom vzdelaní (diplom)
- súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Platové podmienky :

funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme –
v závislosti od praxe

Ponúkané výhody:

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- príspevok do III. piliera (dôchodkové sporenie)
- odmeny pri pracovnom a životnom jubileu, variabilné odmeny

Písomnú žiadosť spolu s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením : ,,Výberové konanie – Vedúci odd. ŽP, O a C hosp.- neotvárať“
najneskôr do 05. októbra 2020, na adresu:
Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava 214
Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili
podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho
uskutočnením.

