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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu 
o voľnom pracovnom mieste na oddelení výstavby a majetku s nástupom od 1. februára 2021  
na pozíciu:     

referent – koordinátor aktivačnej činnosti  
  
Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu  
- ukončené stredoškolské vzdelanie  
      
Iné kritériá a požiadavky  
- schopnosť viesť ľudí  
- znalosť prostredia (MČ KVP) výhodou  
- skúsenosti s prácou s MRK výhodou  
- organizovanie a plánovanie práce 
- schopnosť zvládať záťažové situácie  
- schopnosť pracovať v tíme  
- manuálna zručnosť 
- fyzická zdatnosť 
- trpezlivosť, empatia, sebaovládanie 
- analytické myslenie 
 
Požadované doklady 
- žiadosť o prijatie do zamestnania  
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu 
- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa  
  zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov   
 
Platové zaradenie  
- funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 
  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
Pracovná náplň  
- Koordinácia aktivačných pracovníkov pri prácach v teréne, organizácia a kontrola 
pridelených úloh, administratívne zabezpečovanie aktivačnej činnosti. 
 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční osobným pohovorom. Pohovoru sa zúčastnia len 
prizvaní uchádzači. Termín pohovoru  bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.  
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Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne  
do 25.01.2021  na adresu: 
 
 
Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1 
040 23 Košice 
 
alebo  

e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


