MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Mestská časť Bratislava-Petržalka prijme do pracovného pomeru MECHANIKA (opravára
strojov a zariadení) na referát správy verejných priestranstiev.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ponúkaný plat: 1 000 € až 1 200 €/brutto – podľa praxe a skúseností
Termín nástupu: ihneď resp. podľa dohody
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce:
- Údržba, oprava a čistenie mechanických a hydraulických zariadení.
- Vykonávanie preventívnych a bežných opráv strojov a zariadení.
- Vykonávanie prác súvisiacich s prevádzkou strojov a zariadení.
- Diagnostika, odstraňovanie porúch a oprava zariadenia do bežnej prevádzky.
- Evidovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, za účelom preventívnych opatrení.
- V prípade potreby výroba a úprava náhradných dielov.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore, prax v odbore vítaná
Iné požiadavky: Vodičský preukaz skupiny minimálne sk. B
Osobnostné predpoklady: ochota a chuť pracovať, flexibilita a dochvíľnosť, samostatnosť,
spoľahlivosť a vynaliezavosť
K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti.
Záujemcovia sa nám môžu ozvať na tel. číslo 0947 487 548 – Róbert Marek, alebo na
praca@petrzalka.sk

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je
nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú
poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave.
Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel
výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby
uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo
obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochranaosobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.
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