
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

Výberové konanie:   Referent/-ka investícií

Rozsah pracovného času
Plný pracovný úväzok

Miesto práce
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
-  samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy,
-  samostatné zabezpečenie a spracovanie cenových ponúk na obstarávanie prác, tovarov
a  

služieb  podľa  platných  právnych  predpisov  a  v  súlade  s  platnými  smernicami
zamestnávateľa,

-   zastupovanie   zamestnávateľa   pri   rokovaniach   s   dodávateľmi,   generálnym
projektantom,
   stavebným úradom a s ďalšími orgánmi a organizáciami v  rozsahu vopred určenom,
-  vykonávanie  technického  dozoru  na  stavbách a technologických častiach stavieb a v
jeho 
   priebehu   najmä    sledovanie,   či   sa   práce   uskutočňujú    podľa   schválenej
dokumentácie, 
   v súlade s dohodnutými podmienkami zmluvy o dielo alebo objednávky,
-  analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti,
-  odborná pomoc pri výbere zhotoviteľa stavby,
-  preštudovanie  dodaného  projektu pre realizáciu stavby pred uzatvorením zmluvy o dielo
s 
   potenciálnym zhotoviteľom stavby,
-   technické  poradenstvo  pre  uzatvorenie  zmluvy  o dielo  s  potenciálnym  zhotoviteľom
stavby,
-  odborné sledovanie časového harmonogramu výstavy,
-  odborné sledovanie čerpania finančných prostriedkov počas realizácie stavby a ich súlad s
   položkovým rozpočtom projektu pre realizáciu stavby,
-  preberanie  vykonaných  stavebných  prác,  dodržiavanie  parametrov  stavby  podľa
projektu 
   pre realizáciu predmetnej stavby.

Požiadavky na zamestnanca
Znalosť Microsoft Word, Microsoft Excel na úrovni pokročilý
Ochota učiť sa novým veciam, flexibilita
Samostatnosť, disciplína, dobrý časový management
Aktívny prístup, orientácia na výsledok
Asertívne vystupovanie, tímový hráč



Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské - odbor stavebný
vysokoškolské - technické zameranie

Počet rokov praxe
prax v podobnej oblasti aspoň 3 roky
Jazykové znalosti
Nie je podmienkou

Vodičský preukaz
sk. B - aktívny vodič

Upresnenie platových podmienok
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnanecké výhody, benefity
Práca v stabilnom prostredí verejnej správy
Zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe
Možnosť profesionálneho rastu
Pracovný čas 37,5 hod týždenne
5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Verejná správa - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Stručná charakteristika spoločnosti
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy nachádzajúca sa v okrese Bratislava IV. Karlova Ves.
Miestny úrad odborne, administratívne a organizačne zabezpečuje činnosti samosprávy. Zároveň
vykonáva úlohy zadané starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť Karlova Ves je
taktiež zriaďovateľom materských a základných škôl. 

Informácie o výberovom konaní:
V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš
štruktúrovaný životopis a motivačný list v termíne do 22.3.2018. V prípade vysokého počtu
uchádzačov budeme kontaktovať len  kandidátov vybraných do užšieho kola  výberového
procesu.  Zároveň  si  vyhradzujeme  právo  nevybrať  žiadneho  kandidáta.  Ďakujeme  za
pochopenie.
Poskytnutím  svojich  osobných  údajov  v  zaslanom  životopise  dávate  súhlas  k  ich
spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu
osobu.  Do  svojho  životopisu  a  sprievodných  dokumentov  obsahujúcich  osobné  údaje
doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves,  Námestie  sv.  Františka  8,  842  62  Bratislava  na  spracovávanie  svojich
osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Adresa spoločnosti



Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
www.karlovaves.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Martinezová, tel.: 02/707 11 161
E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk


