Stavební robotníci
Technické služby Mesta Svit
Miesto práce
Svit
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, na dohodu (brigády)
Termín nástupu
01.04.2020
Mzdové podmienky (brutto)
700 - 1 000 EUR/mesiac; po skúšobnej dobe 3 mesiace mesačné prémie 10 % zo
základnej hrubej mzdy + možnosť získania mimoriadnych mesačných odmien podľa
výkonu na stavbách / projektoch

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Stavebné a rekonštrukčné práce na objektoch vo vlastníctve mesta Svit s možnosťou
kariérneho postupu na pozíciu majster stavebnej čaty Technických služieb mesta Svit
Zamestnanecké výhody, benefity

práca vo verejnej správe - výplata vždy istá, týždeň dovolenky naviac, skrátená denná
pracovná doba o 1 hod. na 7,5 hod / denne, vyššia kolektívna zmluva, stravné lístky,
dodržiavanie zákonných povinností: školenia, OOPP a pod., pružná pracovná doba a
vynikajúci kolektív
Informácie o výberovom konaní

svoj pracovný životopis zasielajte iba e-mailom na sekretariat.ts@svit.sk spolu so
žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru a súhlasom na spracovanie osobných
údajov !!! POZOR!!! žiadosti resp. životopisy zaslané poštou nebudú akceptované!
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.03.2020

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebný robotník
Vodičský preukaz

B
Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti

pracovitosť, precíznosť, chuť učiť sa, zodpovednosť, lojalita

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti

Technické služby mesta Svit sú mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá má svoju
právnu subjektivitu. Zriaďovateľom TS mesta Svit je Mestské zastupiteľstvo mesta Svit
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 4 a § 11 o obecnom zriadení v znení platných
právnych predpisov. Vedením TS mesta Svit je Mestským zastupiteľstvom vymenovaný
riaditeľ, ktorý navonok zastupuje organizáciu.
Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu
ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit
zabezpečovať verejnoprospešné služby. Základnými činnosťami na území mesta Svit
sú:
vývoz a likvidácia domového odpadu a jeho triedenie
údržba miestnych komunikácií
čistenie mesta
údržba a tvorba verejnej zelene
údržba verejného osvetlenia
pohrebné a cintorínske služby
služby kompostárne
ostatné služby
Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov
Adresa spoločnosti

Technické služby mesta Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
http://ts.svit.sk

