
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

Organizačno-administratívny pracovník a 
pracovník pre upratovanie v dennom centre  

Miesto práce:
Denné centrum, Stromová 18, Bratislava

Počet obsadzovaných miest:
1

Funkčný plat:
  344 € 

Druh pracovného pomeru:
• 17,5 hod. týždenný pracovný úväzok, na dobu určitú  

Zamestnanecké výhody, benefity:
• štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: 

- za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu, 
- za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu, 
- za mesiac september  vo výške 25% funkčného platu, 

• 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy, 
• 5 dní dovolenky navyše, 
• 5 dní sick day, 
• stravné lístky v hodnote 5,50 €, 
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky, 
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85€ mesačne. 

Rámcová náplň práce:
• riadi a zabezpečuje činnosť a prevádzku denného centra,
• zabezpečuje a podáva občerstvenia počas akcií denného centra,
• organizuje jednodňové zájazdy,
• vedie  evidenciu  dokladov  na  zúčtovanie  drobných  nákupov  potrebných  pre 

zabezpečenie chodu denného centra,
• vykonáva a predkladá plány činností na jednotlivé mesiace roka,
• zodpovedá za majetok, poriadok a čistotu v interiéri denného centra,
• upratovanie priestoru centra.

Kvalifikačné predpoklady:
• stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:
• vítané sú pracovné skúsenosti z oblasti riadenia denného centra,



• základné počítačové znalosti, mailová komunikácia,
• zodpovednosť,  spoľahlivosť,  empatia  pre  cieľové  skupiny,  komunikačné  zručnosti, 

schopnosť riešiť konflikty, aktívny prístup k práci,
• bezúhonnosť,
• osobné a morálne predpoklady.       

Predpokladaný termín nástupu:
   ihneď/dohodou 

Žiadosť  na zaradenie  do  výberového konania,  životopis  s nižšie  uvedeným súhlasom*  je 
potrebné zaslať do 31.12.2022 na adresu:

Miestny úrad 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 1 roka odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí 
nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. 

Mgr. Matúš  Č u p k a
       s t a r o s t a 
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