Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
informuje
o voľnom pracovnom mieste
referent ochrany životného prostredia.
Pracovné miesto sa bude obsadzovať: výberovým pohovorom.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Zamestnanec funkčne priamo podlieha vedúcemu oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia
s osobitným zameraním na oblasť súvisiacu s ochranou vôd, ochranou ovzdušia, ochranou prírody a na úseku
odpadového hospodárstva na úrovni mesta v zmysle platnej legislatívy. Vykonáva čiastkové metodické práce
spojené so zodpovednosťou, organizáciou a operatívnym zabezpečovaním chodu zvereného úseku činnosti, vo
vymedzených oblastiach činnosti vykonáva rozborovú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť.
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného zamerania ekológia, environmentalistika, krajinná a záhradná achitektúra.
Iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie:
• občianska bezúhonnosť,
• spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany prírody a krajiny, zo zákona o vodách, zo zákona o
ochrane ovzdušia, zo zákona o odpadoch a základné predpisy uplatňované v samospráve,
• ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
• samostatnosť a flexibilita v práci,
• prax v odbore a odborná spôsobilosť získaná absolvovaním osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných
predpokladov na úseku starostlivosti o životné prostredie a školení v danej oblasti výhodou.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2020.
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom programe (overená kópia),
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do
podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberový pohovor- referent ochrany životného prostredia neotvárať“ v termíne do 15.06.2020.
Dátum, miesto a hodinu výberového pohovoru písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí
splnia požadované kritériá.
V Handlovej, dňa 27.05.2020
Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

