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

referenta správy majetku
Náplň práce:
• vedenie evidencie zmlúv
• spracovávanie podkladov na nakladanie s majetkom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava–Rača a zvereného majetku do správy mestskej časti
• zabezpečovanie predaja pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve alebo správe mestskej
časti a kúpa pozemkov a nebytových priestorov do vlastníctva mestskej časti
• príprava kúpnych zmlúv a s tým súvisiaca dokumentácia
• zápisy do katastra
• príprava materiálov na schvaľovanie orgánom mestskej časti
• skúsenosti v oblasti verejnej správy
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vhodné v odbore geografické vedy, ekonomika a organizácia,
verejná správa, právo
• najmenej 3 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii
• vítané absolvovanie odborného doplňujúceho vzdelania v správe majetku a verejnej správe
Platové podmienky: od 850,- € do 1100,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
Ďalšie podmienky:
• osobnostné a morálne predpoklady podľa § 3 ods. 3 a 4 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme
• organizovanie a plánovanie práce
• analyzovanie a riešenie problémov
• analytické myslenie
• precíznosť (presnosť)
• spoľahlivosť
• komunikatívnosť
• 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 oddelenia správy majetku, investičných činností a cestného
hospodárstva Ing. Š. Borovský, tel. č. 02/49112465, stefan.borovsky@raca.sk
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk
V Bratislave 05.02.2019

