MESTO HLOHOVEC
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom
v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
na Odbore životného prostredia Mestského úradu v Hlohovci a

VYHLASUJE

POHOVOR
na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh v oblasti
odpadového hospodárstva:


Samostatne rieši odborné úlohy.



Pripravuje podklady, koordinuje, kontroluje a vykonáva odborný dozor pri
zabezpečovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva.



Zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym
a triedeným (separovaným) zberom.



Kontroluje prevádzku Zberných dvorov.



Eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území mesta.



Zabezpečuje hlásenia a štatistické informácie.



Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho
nadriadeného.

odpadom

-

skládkovaním

Podmienky účasti:
 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa environmentálneho alebo technického
odboru
 pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ
 výhodou je prax v oblasti odpadového hospodárstva
 prax v samospráve je vítaná
 bezúhonnosť
 znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 práca s PC (Word, Excel, internet)
Osobnostné predpoklady:
 vedieť sa zorientovať v platnej legislatíve
 organizačné schopnosti
 odolnosť voči stresu
 analytické myslenie
 precíznosť a presnosť
 spoľahlivosť a flexibilita
 zodpovednosť
 komunikatívnosť

Platové podmienky:


funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 3 nariadenia vlády č.
318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanecké benefity:
 osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
 možnosť profesijného a odborného rastu (školenia)
 pružný pracovný čas
 zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
 štruktúrovaným životopisom
 motivačným listom
 notársky overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní (diplom)
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
je potrebné do 31. 07. 2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci
alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
v Klientskom centre Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po
stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT PRE ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili
podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania
dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Ing. Dagmar Petrovská, tel. č. 033/7368205.

