Obec Ivanka pri Dunaji v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade
Ivanka pri Dunaji.
„Referent“
Miesto výkonu práce: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Pracovný pomer:
Hlavný pracovný pomer
Termín nástupu:
dohodou
Mzda:
1100,-Eur/mesiac. Zamestnanec bude odmeňovaný v súlade so zákonom č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov.
1. Požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
- ukončené SŠ, príp. VŠ vzdelanie,
- odborná prax v oblasti verejného obstarávania minimálne 3 roky,
- znalosť príslušnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania.
2. Iné predpoklady na výkon funkcie:
- spôsobilosť pre právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- vodičský preukaz skupiny B.
3. Iné kritériá a požiadavky:
- organizačné schopnosti , samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť,

-

počítačové znalosti: Windows, MS Office.

4. Základná náplň práce:

-

výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania,
zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verenom obstarávaní,
zadávanie zákaziek malého rozsahu,
zadávanie bežne dostupných podlimitných zákaziek prostredníctvom EKS,
zabezpečenie a koordinácia procesu verejného obstarávania pri podlimitných
zákazkách,
príprava plánu verejného obstarávania,
zodpovednosť za plnenie povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie,
zodpovednosť za evidenciu a archiváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní,
zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou a internými
predpismi.

5. Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- doklad o vzdelaní (overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe.

6. Benefity
- peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
- možnosť profesijného a odborného rastu,
- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
- sociálna politika – príspevok na stravovanie.
7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Obecného
úradu Ivanka pri Dunaji, adresa: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, prípadne poštou na
rovnakú adresu, a to v termíne do 10.09. 2019. Žiadosti je možné zasielať aj elektronicky a to na
adresu: glodic@ivankapridunaji.sk.

Ďalšie informácie:
Ing. Marek Glodič – prednosta obecného úradu (glodic@ivankapridunaji.sk)

