
Vážený zamestnávateľ! Číslo požiadavky/rok

Žiadame Vás, aby ste Vaše voľné pracovné miesta /vyplní ÚPSVR/

nahlasovali na ÚPSVR, v ktorého pôsobnosti sa

nachádza sídlo Vašej organizačnej jednotky alebo

organizačnej zložky.

1. Zamestnávateľ

Názov zamestnávateľa, právna forma IČO: 00306380

OBEC  BRESTOVEC, Počet zamestnancov  8

právna forma: 801-obec(obecný úrad)  (uviesť ku dňu podania nahlášky)

Prevažujúca činnosť zamestnávateľa:   SK-NACE číselný kód

Verejná správa - obec 84.11.0. - Všeobecná verejná správa

Adresa prijímajúceho pracoviska (vrátane PSČ) E-mail

946 17 Brestovec  č. 86 obec@brestovec.eu

Miesto výkonu práce (adresa, PSČ)

Obec Brestovec, 946 17 Brestovec-verejné priestranstvá v obci Brestovec

Meno kontaktnej osoby/ funkcia Tel./Fax

Peter Tóth, starosta obce Brestovec Tel.: 035/7780083, Fax: 035/7738121

2. Pracovné podmienky:

Dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 01.04.2017

Pracovný pomer 1.  prac. pomer na neurčitý čas 2.  prac. pomer na určitú dobu- počet mes.  6.

3. prac. pomer na kratší pracovný čas 4. domácky zamestnanec   5.iný uviesť..............

Pracovná doba*: 1.   jednozmenná 2.   dvojzmenná 3.   trojzmenná 4.   štvorzmenná

  5. nepretržitá 6.   turnusová 7.   delené zmeny 8.   pružná 9.   iná

Pracovný čas*: 1. týždenný pracovný čas     Počet hodín: 37,5

2. kratší týždenný pracovný čas  Počet hodín .........................

Pracovný čas (od/do): od 01.04.2017 do 30.09.2017

3. Zabezpečenie obsadenia voľného pracovného miesta

Zverejniť voľné pracovné miesto v tlači a na internete* 1. áno 2. nie

Zverejniť voľné pracovné miesto v zahraničí* 1. áno 2. nie

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov*:

  1. Skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa 

  2. Individuálnou formou 

  3. Inou formou uviesť :

Poznámka zamestnávateľa k sprostredkovaniu obsadenia  voľného pracovného miesta:

prostredníctvom úradu PSVR

4. Výhody poskytované zamestnávateľom*:

  0. bez výhod 1.   ubytovanie 2.   pridelenie bytu 3. vlastná doprava zamestnávateľa

 4.   iné uviesť : dobrý kolektív, zamestnancom sú poskytované bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky

5. Popis voľného pracovného miesta

Názov profesie KZAM číselný kód/udvádza úrad PSVR

Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

Počet voľných pracovných miest v nahlasovanej profesii: z toho nové:

Pracovné miesto vhodné pre*: (uveďte aj počet)

 1.  bežné : 2 2.  vhodné pre osoby so ZP  ...........  3.  vhodné  pre absolventa.............

Pracovné miesto je vytvorené s príspevkom ÚPSVaR* 1. áno podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z.z. 2. nie

Stručný popis pracovnej činnosti

tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia - údržba a oprava verejnej zelene, 

udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, udržiavanie poriadku a údržbu obecného cintorína, údržba obecných zariadení, kosenie, čistenie ulíc

* správne zakrúžkujte 

Údaje o nahlasovanom pracovnom mieste

Nahláška voľných pracovných miest

Jednou nahláškou voľných pracovných miest zamestnávateľ nahlasuje pracovné miesto jednej profesie

mailto:obec@brestovec.eu


Predpokladaný hrubý plat/mzda v €/Sk: 

  1. od.435 €     do 435 .€  2. .................. €/ hod. 3. dohodou

6. Požadovaná kvalifikácia

Kvalifikačné požiadavky*

  0. Bez ukonč. ZŠ 1. Ukonč. ZŠ 2.  Vyučený                 3.  SV bez maturity 4. USV (SOU s mat.)

  5.  ÚSV na gymn. 6.  ÚSOV (SOŠ s mat.) 7.  Vyššie  odb. vz.                 8.  VŠ 9.  Ved.výchova

Požadovaná prax v rokoch: Študijný odbor:

7. Znalosti potrebné na obsadenie pracovného miesta

Znalosť PC*  1. WORD 2. EXCEL 3. ACCESS 4. Iný uviesť ................................................

Požadovaná znalosť jazyka** 1. Ang.j..... 2. Nem.j..... 3. Fran.j..... 4. Maď.j..... Požadovaný stupeň znalosti:

5. Pol.j..... 6. Rus.j...... 7. Tal.j...... 8. iný uviesť ........................ 1.   nízka 2.   stredná 3.   vysoká

Ostatné potrebné znalosti, osvedčenia, zručnosti, osobnostné predpoklady:

 

8. Poznámky Úradu PSVaR

Odhlásenie PM / zmeny VPM

Počet miest Dátum

.................... ................................ .............................. .............................................

.................... ................................ .............................. .............................................

.................... ................................ .............................. .............................................

.................... ................................ .............................. .............................................

* správne zakrúžkujte 

**správne zakrúžkujte a uveďte číslo požadovaného stupňa znalosti

V prípade, ak súčasne nahlasujete voľné pracovné miesta vo viacerých profesiách, pre ktoré sú údaje na 

sú údaje na 1. strane tlačiva totožné :  1.stranu vyplňte len na jednom tlačive, všetky strany

označte pečiatkou, očíslujte a  v okne Poznámka zamestnávateľa v časti č.3 uveďte " detto".

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti. Súhlasím, aby údaje

uvedené v žiadosti boli použité a spracované v informačnom systéme Úradu PSVR v súlade s účelom pre

ktoré boli poskytnuté podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

V Brestovci

dňa:20.02.2017

Obsadené/Zrušené Podpis zamestnanca


