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Pracovná ponuka. 
 

Technické služby mesta Galanta príjmu do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu  

- vedúci prevádzkovo – technického úseku (prevádzkový manažér)  
 
Minimálne požadované vzdelanie – odborné stredoškolské vzdelanie  s maturitou ( technického zamerania), 
vysokoškolské vzdelanie je pre uchádzača výhodou (  oblasť manažmentu , technický smer,   životného 
prostredia, odpadového hospodárstva) 
Odborná prax – minimálne 5 rokov nadväzujúca na oblasť náplne práce, riadiace skúsenosti  sú pre uchádzačov  
výhodou  
Miesto práce : Galanta 
Druh pracovného pomeru – plný úväzok 
 
Náplň práce :  

-  Koordinácia  a riadenie koncepčných aktivít  na úseku odpadového hospodárstva, úseku dopravy,  
   úseku starostlivosti o mestskú zeleň ,čistoty a poriadku mesta,  správy mestských cintorínov,    
    trhoviska,  prevádzkovania detských ihrísk  
-  Vypracovanie   analýz   hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov  za  prevádzkovú oblasť  
   organizácie ( spotreba PHM, údržba a servis  vozového parku, záhradníckej a strojnej  techniky,  
   spotreby energii)  
-  Výkon  kontrolnej činnosti na jednotlivých  úsekoch činnosti organizácie , zabezpečovanie prevádzky-  
   schopnosti organizácie    
-  Koordinácia aktivít na úseku vlastnej podnikateľskej činnosti a zabezpečovanie plnenia príjmovej  
   a efektívneho  čerpania  výdavkovej časti rozpočtu  
-  Príprava cenových ponúk za jednotlivé  prevádzkové úseky organizácie  
-  Vypracovanie  koncepčných  materiálov  do komisií a mestského zastupiteľstva  za jednotlivé  
   prevádzkové úseky 
-  Zabezpečovanie  všetkých zákonných revízii a odborných prehliadok  vrátane vyhradených  
   technických zariadení  za organizáciu 
-  Koordinácia opatrení na úseku BOZP,  civilnej ochrany, požiarnej ochrany a zdravotnej služby  
-  Komunikácia s orgánmi štátnej správy  a súčinnosť pri vydávaní príslušných rozhodnutí a povolení,      
   príprava  podkladov pre  poisťovne  pri uzatváraní zmlúv 
-  Príprava podkladov za prevádzkový úsek  pre procesy verejného obstarávania   

Termín nástupu – február 2020, prípadne dohodou 
 
Mzdové podmienky(brutto) – 1500 EUR  (po úspešnom skončení skúšobnej doby) 
 
Iné zručnosti – ovládanie práce s PC (word, excel, internet), vodičský preukaz skupiny „B“ 
 
Osobné predpoklady a zručnosti: samostatnosť, flexibilnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť 
 
Prihlášky o prijatie do zamestnania je potrebné  doručiť osobne, alebo zaslať do 5.2.2020 na adresu Technické 
služby mesta Galanta, Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta s označením obálky „Pracovná ponuka – 
prevádzkový manažér - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia stanovené  podmienky pracovnej ponuky budú 
pozvaní na osobný pohovor.  
                                                                                                                    Ing. Ján Poľakovský v. r.  

V Galante 15.1.2020                                                                                           riaditeľ 


