Výberové konanie na pozíciu
Technický pracovník v obci, údržbár
V súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR c.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujmev znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na obecnom úrade v Nižnej
Kamenici,
na pozíciu
Technický pracovník v obci, údržbár

Náplň práce:
- Údržba budovy základnej a materskej školy, školského dvora
- Údržba verejných priestranstiev v obci, ručná i strojová
- Jednoduchá údržba objektov v správe OcÚ
- Manipulácia s odpadmi - zberný dvor
- Pomocné práce v obci, sezónne práce
- Správa obecných komunikácií
- Obsluha a údržba techniky a strojov (traktor Belarus 920,4, kosačky, motorová píla, kotly)
Miesto výkonu prace: Obec Nižná Kamenica
Pracovný pomer: na dobu určitú - 1 rok, po roku možnosť predĺženia na dobu neurčitú
Kvalifikačné požiadavky:
- základné vzdelanie
- prax so zameraním na náplň práce
- vodičské oprávnenie sk. T,B
Iné požiadavky:
- Samostatnosť a zodpovednosť
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na prácu,
Nástup do zamestnania a platobné podmienky:
- nástup do zamestnania - od 15.03.2022
- plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe
pozvánky zaslanej e-mailom. Z tohto dôvodu žiadame viditeľne označiť' e-mailovú adresu
kandidáta.

Vyžadované doklady, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti:
- profesijný životopis
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorú uchádzač v prípade záujmu o
pracovnú pozíciu nahradí úradne overeným dokladom o vzdelaní),
- čestné prehlásenie o odbornej praxi,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré uchádzač v prípade záujmu o pracovnú
pozíciu nahradí originálom výpisu z registra trestov,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Žiadosť a vyžadované doklady do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície je
potrebné doručiť' do 01.03.2022 do 12:00 hod., v uzatvorenej obálke s označením ,,Výberové
konanie - Technický pracovník v obci, údržbár – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Nižná
Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce.
Otváranie obálok kandidátov sa uskutoční 02.03.2022 na obecnom úrade v Nižnej Kamenici.
Výberové konanie za osobnej účasti kandidátov sa bude konať 03.03.2022 o 15:00 hod.
v kancelárii starostu obce obecného úradu Nižná Kamenica.
Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
poštou alebo osobne, do podateľne obecného úradu obce.
Obec si vyhradzuje právo:
- nevybrať' žiadneho z uchádzačov,
- zrušiť výberové konanie na pracovnú pozíciu Technický pracovník v obci, údržbár.
V Nižnej Kamenici, 04.01.2022

Miroslav Líška
Starosta obce

