
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Počet voľných pracovných miest: 

Miesto výkonu práce: Slovensko
okres Košice
Košice-Sídlisko KVP
Tr. KVP 1
04023 

Kontaktná osoba: JUDr. Maroš Handzo, LL.B.
prednosta
sekret@mckvp.sk
Súhlas so spracovaním osobných údajov
tel.: +421 55 789 06 28

Základná zložka mzdy (v hrubom):

Dátum nástupu:

Dátum pridania ponuky:

Dátum poslednej aktualizácie:

Pracovný a mimopracovný pomer:

Váš e-mail prednosta@mckvp.sk uvedený vo vašich registračných údajoch nie je overený. 
Prosím, overte si ho kliknutím na tlačidlo „Overiť e-mail“ v časti „Registračné údaje“ alebo 

priamo na tejto lište. Ďakujeme. 

OVERIŤ E-MAIL

Viac info



Náplň (druh) práce
- zabezpečovanie a kontrola všetkých úkonov a prác realizovaných dodávateľsky v rámci investičnej výstavby
- sledovanie, spracovanie a vedenie dokumentácie projektov v rámci investičnej výstavby
-dohľad nad výkonom zimnej údržby v MČ Košice – Sídlisko KVP vykonávanej dodávateľsky
- samostatná práca pri vybavovaní podnetov v súlade s registratúrnym poriadkom
- zastupovanie vedúceho oddelenia v prípade jeho neprítomnosti
- zisťovanie a zabezpečovanie potrieb, plánovanie a evidencia zvislého a vodorovného dopravného značenia 
miestnych komunikácii
- zabezpečovanie agendy dopravného značenia miestných komunikácii
- spolupráca s komisiou na riešenie parkovania na sídlisku
- komunikácia so zmluvnými partnermi
- spolupráca pri kontrole prác dopravných stavieb realizovaných na území MČ
- zabezpečovanie kompletnej agendy týkajúcej sa detských ihrísk, športovísk a oddýchových zón a mobiliáru na 
verejných priestranstvách

Pracovné miesto vhodné aj pre
absolventa

Ponúkané výhody
mzda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:30 do 16:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie 

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
technická gramotnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Počítače:
Microsoft Word - pokročilá
Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti stavebníctva vítaná

Pracovná oblasť:

Informácie o sprostredkovaní:



Osobnostné predpoklady
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť

Obchodné meno: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO: 00691089

Internetová adresa: www.mckvp.sk

Telefón: +421557890610

Charakteristika: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Adresa: Tr. KVP 1
04023 Košice-Sídlisko KVP
Slovensko

Zdroj: istp.sk (Id: 1470110) 


