Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca
prevádzky Mestský zimný štadión
Správa majetku mesta Trnava, p. o., Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
oznamuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlásenie výberového konania
na obsadenie pracovného miesta (funkcie):
vedúci/ vedúca prevádzky
Mestský zimný štadión
Popis pracovnej pozície:
Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so správou prevádzky Mestského zimného štadióna
a riešenie úloh s tým súvisiacich, ako aj úloh súvisiacich s prevádzkou tohto športového
zariadenia v rozsahu:
• podieľanie sa na príprave obsahovej stránky zmlúv,
• kontrola realizovaných prác,
• ekonomika (tvorba, kontrola a vyhodnocovanie rozpočtu, kontrola a likvidácia faktúr a
objednávok),
• zaradenie a inventarizácia majetku,
• príprava podkladov pre verejné obstarávanie,
• personálne zabezpečenie prevádzky a jej riadneho chodu (vypracovanie harmonogramu
práce, podkladov pre mzdy, sledovanie požiadaviek na obsadzovanie voľných pracovných
miest a pod.)
• technické zabezpečenie prevádzky a jej riadneho chodu (kontrola technického stavu a
sledovanie požiadaviek na riadny chod prevádzky; nákup materiálu a služieb pre
zabezpečenie údržby strojov, zariadení a budov; zabezpečenie všetkých potrebných
technických správ a skúšok nevyhnutných pre riadny chod prevádzky a pod.),
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
• stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v odbore stavebníctvo, strojárstvo,
elektrotechnika v odbore chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – výhodou,
• prax s vedením zamestnancov minimálne 3 roky,
• odborná prax minimálne 5 rokov.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
• znalosť problematiky chladiarenských a energetických zariadení a k tomu prislúchajúcich
technológií,
• znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel),
• zodpovednosť, analytický a proaktívny prístup k práci,
• odolnosť voči stresu,
• schopnosť identifikovať a riešiť problém,
• komunikatívnosť,
• schopnosť tímovej spolupráce,
• schopnosť vedenia kolektívu a motivácie k výkonu,
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
• držiteľ vodičského oprávnenia a aktívny vodič.

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko a titul uchádzača,
• miesto trvalého pobytu,
• kontaktné údaje - telefón, e-mail,
• dátum a podpis záujemcu.
K žiadosti ďalej pripojte:
• štruktúrovaný životopis,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú
vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia),
• čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte
na e-mailovú adresu kariera@smmt.trnava.sk do 30.12.2021.
Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď
Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Platové zaradenie: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 1000 € brutto,
(ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe
a pracovných skúseností).
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním
a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie
v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem
dní pred jeho konaním.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
V Trnave, dňa 06.12.2021

