Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
na obsadenie pracovného miesta

Vedúci/a prevádzkového úseku.
Funkcia: vedúci/a prevádzkového úseku
Miesto práce: Domov pri kríži, Pri kríži 26, Bratislava
Náplň práce:
• riadenie prevádzkového úseku – údržby, práčovne, technická správa budovy
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Kvalifikačné predpoklady:
•
•
•

stredoškolské vzdelanie s maturitou technického, stavebného alebo
elektrotechnického smeru
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického, stavebného alebo
elektrotechnického smeru
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, stavebného alebo
elektrotechnického smeru

Prax:
• minimálne 4 roky pri stredoškolskom vzdelaní
• absolvent vysokej školy
Doplňujúce požiadavky na kandidáta:
Hľadáme zručného vedúceho prevádzky s dobrými organizačnými schopnosťami
a pozitívnym vzťahom k seniorom.
Platové podmienky: od 1 400,00 € (plat určený v závislosti od dĺžky započítanej praxe
podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme),
polročné odmeny, príspevok do III. piliera
Termín nástupu: 1.9.2021
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklad o stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej
odbornej praxe,
• motivačný list

•
•

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi
v zalepenej
obálke
s označením
„VÝBEROVÉ
KONANIE
–
VEDÚCI/A
PREVÁDZKOVÉHO ÚSEKU“ najneskôr do 11.08.2021 na adresu: Domov pri kríži, Pri
kríži 26, 841 02 Bratislava.
Ďalšie informácie: na tel.č. 02/60297917 Ing. Jana Lazarová – referent personálnej
a mzdovej agendy.
e-mail: jana.lazarova@domovprikrizi.sk
Termín, miesto a čas výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady oznámený písomne.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú podmienky výberového konania.
Termín a miesto výberového konania:

12.8.2021
Domov pri kríži,841 02 Bratislava

