Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava
prijme do pracovného pomeru

právnika
Náplň práce:
• tvorba zmlúv a právnych analýz, správ a rozborov podľa požiadaviek oddelení a vedenia
• vytváranie interných predpisov a koordinácie postupu ich tvorby inými organizačnými útvarmi,
• príprava a koordinácia tvorby všeobecne záväzných nariadení,
• právne služby pre stavebný úrad
• zastupovanie mestskej časti pred súdom
• právne poradenstvo pre všetky oddelenia Miestneho úradu mestskej časti
• príprava a analýza právnych aktov
• komunikácia so štátnymi orgánmi
• spolupráca s externými partnermi
• návrh opatrení za účelom minimalizácie rizík
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• najmenej 2 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii
Platové podmienky: od 800,- € do 1200,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
Ďalšie podmienky:
• organizovanie a plánovanie práce
• logické myslenie
• aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
• komunikačné zručnosti
• ochota preberať zodpovednosť
• analyzovanie a riešenie problémov
• spoľahlivosť
• znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý
Ponúkané výhody:
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
• odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
• sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
• možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
Žiadosti spolu s profesijným životopisom
zasielajte elektronickou poštou na
margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne na adresu Mestská časť
Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať
požiadavky.
Bližšie informácie podá vedúci právnej kancelárie Mgr. Ján Komara, t. č. 02/4911 2482,

jan.komara@raca.sk
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk
V Bratislave 05.02.2019

