Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
prijme: administratívnu pracovníčku (asistentka-sekretárka)
Miesto výkonu práce:
Bratislava, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Rámcová náplň práce:
1. zabezpečuje a zodpovedá za chod sekretariátu veliteľstva Mestskej polície hlavného
mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsP“) a riadi činnosť registratúrneho strediska;
2. vybavuje bežnú administratívu podľa pokynov náčelníka, resp. zástupcov náčelníka;
3. vedie evidenciu rôznou formou doručených a expedovaných poštových zásielok v
rámci zaužívaného postupu (osobne, e-mailom, faxom a pod.) s presne stanovenými
výstupmi a zabezpečuje ich distribúciu v rámci útvarov MsP;
4. vykonáva komplexnú agendu v súvislosti s elektronickými podaniami prostredníctvom
elektronického registratúrneho systému;
5. zabezpečuje distribúciu korešpodencie medzi veliteľstvom MsP a Magistrátom hl.
mesta SR Bratislavy;
6. vedie evidenciu a aktualizáciu interných predpisov MsP;
7. vedie registratúrny denník neutajovaných registratúrnych záznamov, zabezpečuje
distribúciu a uloženie registratúrnych záznamov;
8. usmerňuje k jednotnému postupu pri aplikácii registratúrneho poriadku a
registratúrneho plánu na útvaroch MsP v súlade s platnými právnymi normami;
9. zabezpečuje nákup komodít na reprezentačné účely vedenia MsP a v tejto súvislosti
vedie účtovnú evidenciu o čerpaní finančných prostriedkov na to určených;
10. zabezpečuje pre vedenie MsP kancelárske, technické a iné pomôcky;
11. vedie evidenciu administratívnych pomôcok pre činnosť sekretariátu;
12. plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov náčelníka
MsP a zástupcov náčelníka MsP vyplývajúcich z pracovnej pozície a úlohy
vyplývajúce zo Zákonníka práce, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme
a interných predpisov.
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
1. ukončené SŠ s maturitou;
2. bezúhonnosť;
3. zdravotná spôsobilosť;
4. znalosti práce s PC, základy kancelárskej sady Office;
5. dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť, presnosť, flexibilita, odolnosť voči
stresu;
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
2. profesijný životopis;
3. overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní;
4. súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
6. vyplnený osobný dotazník.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a osobný dotazník si môže uchádzač
prevziať osobne na Vnútorno - organizačnom odbore Mestskej polície hlavného mesta SR
Bratislavy na Gunduličovej 10 v Bratislave, alebo vyhľadať na internetovej stránke
www.msp.bratislava.sk.
Druh pracovného pomeru:
Trvalý pracovný pomer
Ponúkaný plat:
cca 800 € brutto, po skončení skúšobnej doby možnosť zvýšenia
Benefity:
- dvakrát ročne odmena až do výšky funkčného platu (tzv. 13. a 14. plat);
- vernostná odmena;
- možnosť ubytovania;
- stravné poukážky vo forme Callio karty aj počas čerpania dovolenky na zotavenie a iné;
- voľný cestovný lístok na MHD;
- v spolupráci so spol. MultiSport s.r.o zvýhodnené vstupné do športovísk;
- voľné vstupenky do vybraných športových zariadení;
- príspevok na bývanie od 01.01.2020 vo výške 50,- €;
- príplatok za vedenie služobného motorového vozidla.
Termín nástupu:
dohodou
Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte osobne, prípadne poštou do
10.10.2019 (pracovné pohovory do 15.10.2019) na adresu:
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Gunduličova 10
811 05 Bratislava
Bližšie informácie:
Jozefína Krajčovičová (personalista)
tel. kontakt: 02 59980612
e-mail: gemeranova@mp.bratislava.sk
krajcovicova@mp.bratislava.sk
web:
www.msp.bratislava.sk

