MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA prijme do pracovného pomeru odborného referenta
na referát verejného obstarávania.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ponúkaný plat: 1 500 €
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce:
- komplexné zabezpečenie oblasti verejného obstarávania vrátane e-aukcií a zákaziek
-

zadávaných prostredníctvom EKS
vypracovávanie výziev na predkladanie ponúk
zabezpečovanie zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
vypracovávanie plánu verejného obstarávania na príslušný rok
prejednávanie sťažností a podnetov

Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa / stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor: právnické, humanitné, verejná správa, technické, ekonomické
Požadovaná odborná prax: minimálne 3 roky
Počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, Internet
Iné požiadavky:
-

odborné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania

Osobnostné predpoklady:
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu
Informácie o výberovom konaní
Písomné žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte do 25.07.2019 na e-mailovú adresu
kontaktnej osoby.
„Uchádzač zaslaním žiadosti dobrovoľne súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných
údajov uvedených v životopise a iných prílohách k žiadosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom, Mestskou časťou
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 00 603 201, pre potreby výberového konania
na pracovnú pozíciu odborného referenta na referát verejného obstarávania. Tento súhlas je možné
kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po ukončení výberového konania.“

www.petrzalka.sk
IČO 00 603 201

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. Kontaktovať budeme len
uchádzačov, ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa spoločnosti:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Kittlerová
E-mail: anna.kittlerova@petrzalka.sk

V Bratislave, 25.06.2019
Ing. Ján Hrčka
starosta
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