
Mestská časť Bratislava - Petržalka
prijme do hlavného pracovného pomeru nového kolegu alebo kolegyňu na pozíciu

šofér/ka vozidiel a obsluha strojov údržby

Miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava-Petržalka

Mesačný plat: od 834 € do 1051 € / v závislosti od výšky výkonnostných odmien a dochádzkového bonusu

Termín nástupu: ihneď / po dohode

Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer

s vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo
najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO

- Nebojíte sa pracovať vonku na čerstvom vzduchu?
- Ste aktívny/a vodič/ka a máte skúsenosti s obsluhou strojov? 
- Drobné opravy hravo zvládnete?
- Dbáte na bezpečnosť seba aj ostatných?
- Záleží vám na tom, ako Petržalka vyzerá a viete s úsmevom urobiť to, čo je práve treba?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- vedenie motorového vozidla a obsluha stroja
- obsluha vozidla a stroja pri zabezpečovaní výkonu správy verejných priestranstiev a objektov mestskej časti
- údržba vozidla a stroja ako aj drobné opravárske práce pre potreby zamestnávateľa
- odvoz organického a anorganického pôvodu podľa potrieb a harmonogramu prevádzky
- podľa potreby vykonáva odvoz a dovoz prevádzkových pracovníkov na pracovisko
- čistenie verejných priestranstiev a komunikácií III. a IV. triedy vrátane zimnej údržby

váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Vašim pracoviskom sa stane celá Petržalka. Spolu s budúcimi kolegami z nášho oddelenia správy verejných
priestranstiev sa ráno stretnete pri káve na porade, na ktorej si rozdelíte úlohy pre daný deň. Pripravíte si
potrebný stroj alebo vozidlo a plán prác naprieč našou mestskou časťou a vydáte sa na miesto výkonu svojej
práce pre tento deň. Budete pracovať na častiach projektov podľa vašej odbornosti. Preto nemôžete zabúdať
ani na ochranné pomôcky a bezpečnosť pri práci. Tým myslíme nielen tú vašu, ale aj vašich kolegov a
okoloidúcich. Počas leta budete pracovať od 06:00 do 14:00 a cez zimu zase od 07:00 do 15:00. Keďže prác
súvisiacich s údržbou má naša Petržalka, našťastie, požehnane, nudiť sa naozaj nebudete a zaslúžená vďaka
obyvateľov alebo návštevníkov najväčšej slovenskej mestskej časti tak bude viac než pohladením pre dušu.

kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ktoré zvýšia vaše šance v Petržalke uspieť

Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity, prax a
skúsenosť s vedením motorového vozidla, s obsluhou strojov. Zároveň odborné vedomosti, ktoré s týmito
prácami priamo súvisí. Samozrejmosťou je zdravotná spôsobilosť na výkon práce.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- stredoškolské bez maturity
- príslušné pracovné skúsenosti
- vodičské oprávnenie skupiny B, C a T sú výhodou
- záujem o rozširovanie vedomostí a zručností
- schopnosť pracovať samostatne, odolnosť voči stresu a tímovosť
- ochotu a chuť pracovať
- flexibilitu a dochvíľnosť

https://www.google.sk/search?hl=sk&_ga=2.251229828.385357430.1620810678-1884038513.1615988395&q=Miestny+%C3%BArad+Petr%C5%BEalka&ludocid=14112260688979838495&lsig=AB86z5Uepri836KZO6YospBki2YN


výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku

- 5 dní dovolenky navyše
- možnosť ubytovania na zamestnaneckej ubytovni v Petržalke
- kvalitné technické vybavenie
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- dochádzkový bonus do výšky 70 Eur mesačne
- stabilná práca v prívetivom kolektíve
- potrebné školenia a kurzy
- teambuildingy s občerstvením
- samozrejme príspevok na stravovanie
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

ak vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám do Petržalky poslať

- profesijný životopis
- certifikáty o kurzoch a školeniach (nepovinné)
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

informácie o výberovom konaní

Vašu žiadosť o prácu pre Petržalku spolu s uvedenými dokumentmi môžete posielať minimálne do 31. mája
2022 (vrátane) cez portál Profesia alebo na e-mail praca@petrzalka.sk. V prípade záujmu môžete kontaktovať
aj pána Petra Slováka na tel. čísle 0947 487 545 alebo e-maile peter.slovak@petrzalka.sk Vopred všetkým
ĎAKUJEME za prejavený záujem, no do ďalšieho kola výberového konania budú pozvaní len vybraní uchádzači.
V prípade úspechu túto informáciu obdržíte najneskôr do 14 dní od uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí
neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie a
držíme palce.

kto to vlastne sme?

Mestská časť Bratislava - Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 120-tisíc
obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov z miestneho úradu, podniku verejnoprospešných služieb, zberného
dvora, trhoviska, sociálnej výdajne, škôlok a škôl spája zmysel pre službu obyvateľom a návštevníkom
Petržalky, záujem o okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podpora všetkým, ktorí ich
potrebujú. Ak sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami
preferovaného výberového konania a pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých.
ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.

spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na
vykonanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom
výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel
výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade
uzavretia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Neuskutoční sa pritom ich prenos do tretích krajín.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov.
Kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk.

V Bratislave 21. apríla 2022
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