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hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu 

Vodič – údržbár                    
 

Miesto výkonu práce: 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava 
 
Základná zložka mzdy: 
900 € 
 
Náplň práce:  
 vykonáva funkciu vodiča na jemu zverenom motorovom vozidle, ktoré používa na 

služobné účely Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, 
 zodpovedá za technický stav jemu zvereného služobného motorového vozidla, 
 kontroluje spotrebu pohonných hmôt a tomu zodpovedajúci stav najazdených kilometrov,  
 vykonáva pomocné administratívne a drobné fyzické práce v oblasti správy majetku, 
 zastupuje ktoréhokoľvek vodiča v prípade jeho neprítomnosti, 
 vykonáva údržbárske, zámočnícke, vodoinštalačné, stolárske a elektroinštalačné práce 

malého rozsahu v objektoch mestskej časti,  
 vykonáva obhliadku nahlasovaných porúch, navrhuje spôsob ich opravy,  
 zabezpečuje riadny chod dielne údržbára, stará sa o nástroje a náriadia,  
 a iné. 
 

 
Druh pracovného pomeru: 
            • plný úväzok  
 
Deň nástupu do zamestnania: 
Ihneď  
 
Požadované vzdelanie: 

 stredoškolské vzdelanie s maturitou 
 
 

Ďalšie požiadavky:          
 držiteľ vodičského oprávnenia typu B 
 prax v riadení služobného motorového vozidla vítaná  

 
Zamestnanecké výhody, benefity: 

 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy, 

 5 dní dovolenky navyše, 

 5 dni sick day, 

 stravné lístky v hodnote 4€, 

 50% úhrada z ceny ročnej električenky. 
 
 
 
Žiadosť týkajúcu sa danej pracovnej pozície s nižšie uvedeným súhlasom *  je potrebné zaslať    

do   05.05.2021    na adresu: 

 

      Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,  

     personálny úsek , Junácka ul. l,  

     832 91 Bratislava 3   

     alebo  zuzana.lehocka@banm.sk 
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* 

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,       

832 91  Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som 

poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia 

do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných 

údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho 

udelenia. 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú 

kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. 
 

 
 

 

 


