
VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

VYVESENÁ DŇA: 15 01 2018

2VESENÁ DŇA 28 -02- 2018 MESTO Liptovský Mikuláš
PODPÍS: ( ĺ!

7-‘ Stúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš

hl‘adá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných

priestranstiev

In for,‘, áde o yracovnoni iiieste. ‚záplň práce:

výkon miestnej štátnej správy na úseku cestnej dopravy - činnosti spojené s prevádzkovanim mestskej
autobusovej dopravy na území mesta
výkon miestnej štárnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácii vydávanie
rozhodnutí na zvláštne uživanie miestnych komunikácií, uzávierky, odklony, pripájanie komunikácil,
určenie použitia dopravného značenia
činnosti v samosprávnej působnosti mesta - vydávanie povolení na ambulantný predaj, osobitné
užívanie verejných pdestrwstiev, koordinácia a kontrola činnosti správcu miesmych komunikácii a
veľejných pdestranstíev

Termín nástupu: L apríl 2018

Kvali flkačné predyokiadr.

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného zamerania dopravné inžinierstvo, cestná
doprava, resp. dopravné stavby

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:

občianska bezúhonnosť
prax v administrative a v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácii výhodou
znalosť legislatfvy pre prislušnú oblasť
znalosť slovenského jazyka v pisomnom aj ústnom prejave
znalosť práce s PC
komunikačné, prezentačně a organizačně schopnosti
samostatnosť, zodpovednosť, preciznost‘ asertivne
správanie

vodičský preukaz skupiny ..B“ podmienkou

V prípade, že spfňate uvedeně podmienky a máte záujem zůčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosf spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom s použitím
osobných údajov v zmysle zákona č 122/2013 Z.z. v platnom zneni do 28. februára 2018 na uvedenú adresu.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom splňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom,
prípadne telefonicky. ‚

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorl nesplňajú
požadované podmienky.

Kontaktně osoby:
Ing. Dana Chromeková, kancelária vedenia mesta, tel.: 044/5565201, e-mail: d.chromekováCmikulas.sk
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