Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

REFERENT/KA PRE SPRÁVU, PREVÁDZKU A ÚDRŽBU BUDOV,
OBJEKTOV A PRIESTOROV MEŠTSKEJ ČASTI
Miesto výkonu práce:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Základná zložka mzdy:
1.200€ - 1.500€ v závislosti od skúseností uchádzača
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.
Rámcová náplň práce:
 zabezpečuje kvalitnú technickú správu pridelených objektov,
 spolupracuje pri organizácii odborných skúšok a prehliadok a odstraňovaní závad
z revízií,
 spracúva prehľady, analýzy, výkazy a štatistiky, zostavy nákladov správy a údržby,
 vykonáva funkciu objektového manažéra v oblasti:
- organizačného zabezpečenia opráv, preventívnej údržby, modernizácie (stredné
opravy), rekonštrukcií a havarijných zásahov, výberu dodávateľov,
- agendy objednávok a zmlúv, vedenie evidencie dodávateľov a zmlúv, kontroly
a likvidácie faktúr za služby, potvrdzovania vecnej správnosti faktúr,
- organizačného zabezpečenia - plynulá dodávka energií, odpadové
hospodárstvo, výťahy, upratovanie, klimatizácie, čistota okolia budovy.
Druh pracovného pomeru:
 plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
 stredoškolské vzdelanie technického zamerania
Ďalšie požiadavky :
 odborná prax min. 3 roky,
 znalosť platnej legislatívy,
 veľmi dobrá znalosť práce s kancelárskymi systémami a aplikáciami,
 samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu,
koncepčné myslenie,
 bezúhonnosť,
 prax vo verejnej správe výhodou,
 osobné a morálne predpoklady.

Predpokladaný termín nástupu:
01.09.2021
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom*
zaslať do 25.08.2021 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava
alebo ingrid.holla@banm.sk
_________________________________________________________________________
* 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.

