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

pracovník/čka sociálnej výdajne

Miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mesačný plat: od 700 - 750 EUR / na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: ihneď / dohodou
Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok na  70-75 % / hlavný pracovný pomer

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

- Páčila by sa vám práca, pri ktorej rozdáte potraviny v rámci pomoci ľuďom v hmotnej núdzi?
- Ste aktívny/a šofér/ka a nerobí vám problém presúvať sa autom naprieč Bratislavou?
- Bez problémov by ste zvládli naložiť prepravky s potravinami v obchode a previezť ich kam treba?
- Máte radi čistotu a  poriadok v priestoroch, v ktorých pracujete s kolegami aj s klientmi?
- Vedeli a chceli by ste poskytnúť podporu a základné poradenstvo obyvateľom Petržalky v núdzi?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- dovoz tovaru, zväčša potravín z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne
- príprava dovezeného tovaru k výdaju pre obyvateľov mestskej časti
- upratovanie priestorov sociálnej výdajne a jej okolia na dennej báze
- spolupráca s koordinátorkou sociálnej výdajne a kolegami z úradu, najmä oddelenia sociálnych vecí
- vykonávanie ďalších úloh v rámci chodu Sociálnej výdajne Petržalka

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

Vaše pracovisko sa nachádza v našej samosprávnej Sociálnej výdajni Petržalka na Rovniankovej ulici
12. Ráno zvyčajne prídete na miestny úrad a následne sa presuniete na vaše pracovisko, ktoré leží
takpovediac hneď za rohom. Od 8:15 pripravíte pečivo a chlieb do mikroténových obalov, od 9:30
zase podľa dohodnutého kľúča privezený tovar k danému dňu do mikroténových tašiek a chladiacich
pultov. Všetko, samozrejme, podľa predpísaných hygienických pravidiel. Sociálnu výdajňu pripravíte
na otvorenie, čo je každý deň od 11:00. Po jej zatvorení niekedy po 13:00 sa postaráte o bežný
poriadok a správne skladovanie tovaru. V čase výdaja tovaru pre zákazníkov pomáhate s udržiavaním
poriadku a každý deň sa zapojíte aj do vykladania a privezenia tovaru, pričom manipulujete
s prepravkami o hmotnosti 5 až 15 kilogramov. S kolegom, ktorý má na starosti dovoz tovaru, sa
operatívne striedate pri výjazde do obchodných reťazcov podľa dohody. Na konci pracovného dňa tak
budete môcť mať dobrý pocit, že svojou prácou naozaj prispievate k lepšiemu životu v našej
Petržalke.

kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ktoré zvýšia vaše šance

Náš nový kolega či kolegyňa by mal/a mať ukončené stredné odborné vzdelanie a vodičský preukaz
skupiny B, ideálne aktívny/a šofér/ka. Odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami nie je
podmienkou, ale výhodou a radi s jej doplnením dodatočne pomôžeme aj my. Dôležité je, aby bol/a
komunikatívny/a, slušný/á, spolupracujúci/a, pozitívne naladený/á, bez vážnych zdravotných
prekážok, poriadkumilovný/á a tiež zodpovedný/á.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- stredoškolské vzdelanie

- samostatnosť, pozitívne naladenie, komunikatívnosť

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku



- 5 dní dovolenky navyše
- služobný mobilný telefón s neobmedzenými volaniami aj na súkromné účely
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po prvom odpracovanom roku)
- dochádzkový bonus do výšky 70 eur mesačne
- stabilná práca v prívetivom kolektíve 
- potrebné školenia a kurzy
- samozrejme príspevok na stravovanie 
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

ak vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať

- štruktúrovaný profesijný životopis (povinné)

- certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (povinné)

informácie o výberovom konaní

Vašu žiadosť o prácu pre Petržalku spolu s uvedenými dokumentmi môžete posielať minimálne do
24.6.2022 (vrátane) na e-mail praca@petrzalka.sk. Vopred ĎAKUJEME za prejavený záujem, no do
ďalšieho kola výberovému konania budú pozvaní len vybraní uchádzači. V prípade úspechu túto
informáciu dostanete najneskôr do 14 dní od uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní
na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. 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, či už z miestneho úradu, správy verejných priestranstiev,
zberného dvora, trhoviska, sociálnej výdajne, plavárne, knižnice, kultúrnych zariadení, škôlok a škôl,
spája záujem o svoje okolie, obyvateľov a návštevníkom Petržalky, ako aj chuť pomáhať a podporovať
tých, ktorí to potrebujú. Ak sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa
prihlásiť do 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 9. júna 2022


