
Remeselník
Obec Veľké Chlievany

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Slovensko

okres Bánovce nad Bebravou

Veľké Chlievany

Veľké Chlievany 80

95655

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Flórová

starostka

velkechlievany@velkechlievany.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov
tel.: +421387602386

fax: +421387602386

Základná zložka mzdy (v hrubom): 740 € za mesiac

Dátum nástupu: 2. 9. 2020

Dátum pridania ponuky: 20. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie: 25. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 4

Pracovná oblasť: Samospráva

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce
Murárske, záhradnícke práce na obci - oprava a údržba verejných budov, chodníkov, úprava verejného
priestranstva výsadbou, kosením.

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie 
Stredné odborné vzdelanie 
Úplné stredné odborné vzdelanie 
Vyššie odborné vzdelanie 
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Dĺžka praxe
6 alebo viac rokov

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
samostatnosť
manuálna zručnosť

Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť

Osobnostné predpoklady
praktické myslenie

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno: Obec Veľké Chlievany

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO: 00311260

Internetová adresa: velkechlievany@velkechlievany.com

Telefón: 0387602386

Charakteristika: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a
potreby jej obyvateľov, vytvára podmienky pre
bezpečný a zdravý spôsob života obyvateľov ako aj
podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
telesnú kultúru a šport. Na základe rozpočtu obce
riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu
prenechaním obci do užívania. Obstaráva a schvaľuje
uzemnoplánovacie zóny, koncepciu rozvoja
jednotlivých oblasti života obce. Zabezpečuje verejný
poriadok v obci a plní prenesený výkon štátnej
správy. V záujme rozvoja obce spolupracuje s
politickými stranami a hnutiami, s občianskymi
združeniami a inými právnickými, ako aj fyzickými
osobami pôsobiacimi v obci ako aj mimo nej.

Adresa: Veľké Chlievany 80
95655 Veľké Chlievany
Slovensko

Zdroj: upsvar.sk (Id: 1752952)

https://velkechlievany@velkechlievany.com/

