Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Lozorne na pozíciu
Referent životného prostredia.



Výkon práce:
Obecný úrad Lozorno
Charakteristika pracovného miesta:
Odpadové hospodárstvo



Ochrana ovzdušia



Ochrana prírody a krajiny



Vydávanie osvedčení pre samostatne hospodáriacich roľníkov



Inžinierske siete v obci -vydávanie rozhodnutí na pretláčanie a rozkopávky, k existencii



inžinierskych sietí


Vydávanie súhlasu na prevádzky v obci



Životné prostredie



Vodná správa- vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vodnej správy
v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.



Rozsah pracovného úväzku:



plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie – environmentálneho prípadne stavebného smeru








Kritériá a požiadavky:
znalosť zákonov o ochrane životného prostredia, ochrane prírody a krajiny
znalosť Aj prípadne Nj.
ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet
Prax:
v oblasti životného a stavebného prostredia
Osobnostné predpoklady:
bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre

presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať
so zvýšeným nasadením
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. štruktúrovaný životopis
3. motivačný list
4. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
6. výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
7. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
poštou alebo osobne na Obecný úrad, 900 55 Lozorno ,Hlavná 1, najneskôr
do 15.08.2017.
Označenie: „Výberové konanie“ – neotvárať!
Uchádzač o pracovnú pozíciu – Referent životného prostredia po splnení podmienok
podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.
Dátum možného nástupu:
Ihneď
Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.
Kontakt: Ľubomír Húbek, starosta obce
Telefón: 02/69204310
e-mail.: starosta@lozorno.sk

