Záhradník
EKO-podnik VPS
Miesto práce
Račianska 28, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac+ 13. plat a motivačné odmeny; Mzdové podmienky sa určujú v závislosti od
skúseností uchádzača zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Odborné ošetrovanie, výsadba a údržba okrasných záhonov;
- Vykonávanie udržiavacích a zmladzovacích orezov krov a živých plotov;
- Práca v teréne;
- Schopnosť identifikácie rastlinných druhov v olistenom i neolistenom stave;
- Skúsenosti so starostlivosťou o rastliny;
- Samostatnosť pri plnení úloh

Zamestnanecké výhody, benefity
- služobný byt
- zázemie silnej organizácie
- príspevok na III. pilier DDS 2,5% z hrubého príjmu;
- týždeň dovolenky naviac;
- 37,5 hodinový týždenný pracovný čas;
- školenia, zaujímavá práca s možnosťou odborného rastu
- príspevok na stravovanie;
- poskytnutie pracovného ošatenia a OPP;
- lekárske prehliadky;
- profesionálne vybavenie po zapracovaní;

Informácie o výberovom konaní
V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo zaslaním
Vášho životopisu na e-mailovú adresu: janikova@ekovps.sk,

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore
záhradníctvo / sadovníctvo

Prax na pozícii/v oblasti
3

Počet rokov praxe
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti
manuálna zručnosť
samostatnosť
zodpovednosť
flexibilnosť
vodičské oprávnenie skupiny B výhodou

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
EKO – podnik verejnoprospešných služieb je príspevková organizácia zriadená mestskou častou
Bratislava Nové Mesto.
Zaoberá sa:
•správou a údržbou ciest 3. a 4. kategórie
•správou a údržbou takmer 50 ihrísk a športovísk
•správou a prevádzkou lanovky na Kolibe
•správou a prevádzkou tržnice na Trnavskom mýte
•správou a prevádzkou športovo – kultúrneho areálu Kuchajda
•zimnou údržbou ciest 3. a 4. kategórie ako aj chodníkov v mestskej časti

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Kontakt
Kontaktná osoba: Veronika Janíková
Tel.: +421911420317
E-mail: poslať životopis

