OBEC PAVLOVCE NAD UHOM
hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
pracovníka stavebného úradu
Pracovná náplň:
 zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a
stavebného poriadku, životného prostredia a na úseku cestnej dopravy a miestnych a
účelových komunikácií,
 vedenie evidencie vydaných povolení a rozhodnutí ÚpaSP, ŽP, CdaPK, OBP, PO, drobných
stavieb, výrubu stromov, podnikateľskej činnosti a riadenie investičnej činnosti obce,
 prerokovanie opatrení proti stavebníkom, ktorí na území obce porušujú zákon,
 zabezpečenie v oblasti vodohospodárstva, ochrany pôdy a ovzdušia,
 zabezpečenie v oblasti odpadového hospodárstva.
Pracovný pomer: na dobu neurčitú, skúšobná doba 3 mesiace
Pracovný úväzok: 100 %
Termín nástupu: od 15.12.2015
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania,
 odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy v stavebníctve.
Iné kritéria a požiadavky:
 občianska bezúhonnosť,
 komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť,
 odborná prax v administratíve a v oblasti stavebného konania (štátna/verejná správa),
 dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet),
 samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, asertívne správanie,
 vodičský preukaz skupiny „B“ výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o účasť na výberovom konaní (uviesť svoj telefonický kontakt a e-mailovú adresu),
 štrukturovaný životopis,
 kópia dokladu o vzdelaní,
 kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre výkon štátnej správy v stavebníctve,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v
súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na
uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť s požadovanými dokladmi do 02.12.2015 na
adresu: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky
oznámený e-mailom, prípadne telefonicky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný
pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Kontaktná osoba: Anton Kocela, starosta obce, tel. 0902967080, e-mail: kocela.anton@pavlovce.sk
Zverejnené: 18.11.2015

