MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozicie

referent odboru dopravy, životného prostredia a výstavby, oddelenie
prípravy a realizácie stavicb Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš
Informácie o pracovnonz nzieste, ‘záplň práce:
-

-

-

-

odborné špecializované práce s vázbami aj medzi róznymi úsekmi činností s vysokými nárokmi na
myslenie a analytické schopnosti Iýkajúce sa prípravy a realizácie stavieb.
požiadavka na rozhodovanie o voľhe správneho postupu z mnohých možných riešeni, vyžadujúce
špeciálne konzultácie pri riešení zložiiých probtémov a spoluprácu s viacerými suhjektmi mimo
vlastného zamestnávatel‘a,
analytická a hodnotiaca čitmosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých
úsekov týkajúcich sa pripravy a realizácie stavieb,
systémová a syntetická činnost‘ vo vymedzenej oblasti.

Termín nástupu: 01.02. 2022
Kvalifikačná predpoklady a ině kritérěa íz požiadavky:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania.
prax najmenej 1 rok pri vysokoškotskom vzdelaní a 2 roky pri stredoškolskom vzdelaní.
osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon činnosti stavebného dozoru (odborná spósobilosf)
znalost‘ legislativy pre oblast‘ vÝstavby.
občianska bezúhonnost‘.
znalosti z oblasti financovanza prípravy a realizácie stavby výhodou,
osobnostné a ruorálne predpoklady,
znatosť slovenského jazyka v pisomnom aj ústnom prejave,
znatosť práce s PC, Word Excel, PowerPoint, Outtook
samostatnost‘, zodpovednosť, preciznost‘
vodičský preukaz skupiny „B“.

-

vítaná,

Požadované doklady:
-

-

-

-

profesi jnÝ životopis,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
pisonmý súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona Č. J 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doptnení niektorých zákonov.
v pripade. že uchádzač absolvoval skúšku odboniej spösobilosti kópiu osvedčenia na výkon tejto činnosti

Tarifný plat:

cca

od 900 eur (podľa

dosiahnutého stupňa vzdelania a počet rokov praxe)

V prípade. že spÍňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastnit‘ sa osobného pohovoru na uvedenú
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosf spolu s požadovanými dokladmi 19.1.2022 na uvedenú emailovú adresu.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačotn splňajúcim požadované podmienky oznámený e-niailom,
prípadne telefonicky.
Vyhlasovatel‘ si vyhradzuje právo nepozvat‘ na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nesplňajú
požadované podmienky.

Kontaktné osobyj
Ing. Dana Chrorneková, tel.: 044/5565201, e-mail: d.chromekova ®mikulas.sk
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