Výberové konanie na pozíciu
Technický pracovník (vodič, údržbár)
Obec Dolné Srnie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Technický pracovník
(vodič, údržbár) v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia
vlády SR č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce
vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní:
Voľné pracovné miesto:
Názov zamestnávateľa:
Termín nástupu:
Pracovný pomer:
Platové podmienky:

Miesto výkonu práce:

Technický pracovník (vodič, údržbár)
Obec Dolné Srnie
01.01.2023
hlavný, plný úväzok (príp. dohodou čiastočný pracovný
úväzok), predpokladaná doba neurčitá, skúšobná doba 3 mesiace
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR
č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností
pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách
a dopĺňaní
Obec Dolné Srnie

Rámcová náplň práce:
údržba objektov, údržba verejných budov, ohlasovanie potreby opráv a stavu vozidiel
a strojov, obsluha strojov a ich údržba, vedenie motorových vozidiel a ich údržba, preprava
odpadov do zberného miesta a prevádzka zberného miesta, čistenie a údržba verejných
priestranstiev v letných i zimných mesiacoch (kosenie, odhŕňanie snehu a pod.), účasť
a pomoc pri pohrebných obradoch, správa domu smútku, vykurovanie objektov, jednoduché
a pomocné pracovné činnosti súvisiace s prevádzkou obce, plnenie ďalších úloh podľa
aktuálnych potrieb obce a zadania nadriadeného
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- ukončené stredné odborné vzdelanie
- vodičský preukaz skupina B, B1, T
- odborná prax - výhodou
Osobnostné predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- manuálna zručnosť, samostatnosť a rozhodnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť,
spoľahlivosť, flexibilita
- zdravotná spôsobilosť na výkon práce
Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového
konania:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- fotokópia dokladov o vzdelaní, absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

Termín a miesto podania:
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou
do 25.11.2022 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – Technický pracovník – neotvárať“
na adresu: Obec Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Taktiež nebudú zaradené prihlášky
doručené po termíne.
Termín výberového konania bude oznámený telefonicky všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú
kritériá.
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.
Kontakt:
Tel.:
E-mail:

Renáta Žákovicová
0908 770 529
spravca@dolnesrnie.sk

