TECHNICKÉ

SLUŽBY

MESTA GALANTA

SR-924 00 GALANTA, ul. kpt. Nálepku 1494/39
telefón: 00421/0/31/7802427, tel./fax: 00421/0/31/7805402
e-mail: tsmg@mail.t-com.sk
______________________________________________________________________________________________

Pracovná ponuka :
Technické služby mesta Galanta príjmu do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu
-

Samostatný riadiaci referent na úseku starostlivosti o mestskú zeleň a prevádzky zabezpečujúcej čistotu
a poriadok na území mesta

Minimálne požadované vzdelanie – odborné stredoškolské s maturitou ( so zameraním na oblasť
záhradníctva, lesníctva), vysokoškolské vzdelanie je pre uchádzača výhodou ( ukončený odbor krajinné
inžinierstvo a architektúra, lesníctvo, záhradníctvo)
Odborná prax – minimálne 5 rokov, výhodou pre uchádzača budú aj zručnosti práce s motorovou pílou
a schopnosť pracovať aj vo výške na plošine
Miesto práce : Galanta
Náplň práce :
✓ Organizuje a riadi práce strediska č. 2 ( úsek starostlivosti o mestskú zeleň ,čistoty a poriadku mesta,
údržby dopravného značenia a údržby detských ihrísk )
✓ Vykonáva kontrolnú činnosť na zverenom úseku z dôrazom na kvalitu realizovaných prác, vedie
potrebnú evidenciu
✓ Koncepčne zabezpečuje aktivity ohľadom revitalizácie mestskej zelene, navrhuje opatrenia a následne
odstraňuje zistené nedostatky
✓ Organizačne zabezpečuje pravidelnú údržbu trávnatých plôch ako aj ich čistenie, údržbu dopravného
značenia MK, prevádzkovú údržbu detských ihrísk
✓ Vykonáva inventarizáciu mestskej zelene, vydáva odborné stanoviska na úseku starostlivosti o verejnú
zeleň
✓ Spracúva koncepčné materiály na zverenom úseku
✓ Vykonáva funkciu dispečera zimnej údržby v rámci interného rozpisu služieb
Termín nástupu – február 2018, prípadne dohodou, najneskôr však marec 2018
Platové podmienky budú prejednané pri osobnom stretnutí.
Iné zručnosti – ovládanie práce s PC (word, excel, internet), vodičský preukaz skupiny B.
Zamestnávateľ zabezpečí všetky potrebné zaškolenia v prípade, že úspešný uchádzač nimi nebude disponovať,
prípadne budú neaktuálne.
Prihlášky o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať do 20.1.2018 na email: tsmg2015@gmail.com, alebo
adresu TsMG, Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta s označením obálky „Pracovná ponuka“
Ing. Zoltán Zelinka v. r.
V Galante 21.12.2017
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