Pomocný pracovník údržby budov a
areálov
Obec Konská

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Slovensko
Žilinský kraj
okres Žilina
Konská
Školská ulica 410/2
01313

Kontaktná osoba:

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
janka.stupnanova@obeckonska.sk
Súhlas so spracovaním osobných údajov
tel.: +421904478630

Základná zložka mzdy (v hrubom):

623 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

16. 6. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

16. 6. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 6

Pracovná oblasť:

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna
ochrana a BOZP
Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných
zamestnancov nasledovnou formou:
Pracovný pohovor

Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce
- údržba budov a areálov (drobné opravy, čistenie, natieranie, údržba miestnych komunikácií zimná/letná)
- starostlivosť o zeleň (kosenie, polievanie zelene, orezávanie drevín)

- rozvoz/odvoz materiálu, náradia, odpadu...

Ponúkané výhody
37,5 hod. pracovný čas/týždeň, +5 dní dovolenky oproti ZP, peňažný príspevok na stravu, predĺženie
pracovného pomeru možné

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť

Osobnostné predpoklady
praktické myslenie
spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi
Obchodné meno:

Obec Konská

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00648876

Internetová adresa:

http://www.obeckonska.info/

Telefón:

+421415493703

Charakteristika:

Obec je samostatný územný samosprávny a
správny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec
je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone
samosprávy možno ukladať povinnosti a
obmedzenia len zákonom a na základe
medzinárodnej zmluvy. Obec samostatne
rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace
so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti,
ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje
osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona
nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba.

Adresa:

Zdroj: istp.sk (Id: 1854491)

Školská ulica 410/2
01313 Konská
Slovensko

