Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Zamestnávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Funkcia: Právnik so zameraním na verejné obstarávanie
Popis pracovnej pozície:






zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu v správnom konaní,
priestupkovom konaní, zastupovanie v konaní pre súdmi,
právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, najmä odporučenie najvhodnejšieho spôsobu
verejného obstarávania, príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní a
vypracovanie súťažných podkladov,
v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a
organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu
v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a
organizáciám podriadeným mestu,
pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných
právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu

Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - študijný odbor právo






Ďalšie kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
komplexný prehľad v právnom prostredí, skúsenosti v oblasti samosprávy, v oblasti VO a priestupkového
konania vítané,
práca s počítačom na pokročilej úrovni,
prehľad v problematike, samostatné riešenie problémov, dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
pozícia je vhodná aj pre absolventa
Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, zaradenie do platovej triedy 8 – mzda v rozsahu 887 - 2 000 € v závislosti od počtu rokov
započítanej praxe pri plnom pracovnom úväzku, možnosť udelenia odmeny na základe výsledkov práce a
plnenia úloh.
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok
s možnosťou predĺženia.
Požadované doklady:
 písomná žiadosť,
 štruktúrovaný životopis,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a)
Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
Žiadosť vrátane požadovaných dokladov doručte na Mestský úrad, Námestie slobody 145/10, 909 01
Skalica do 09.03.2021 do 15:00 hod. poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Skalici, alebo
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@mesto.skalica.sk
Skalica, 23.02.2021
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Kristína Kulhánková, referent personálnej práce
Telefón: 034/6903318
e-mail: kulhankova.kristina@mesto.skalica.sk

