
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na: 

 

Odbore riadenia projektov a investícií: Referent všeobecnej agendy investícií 

 

Predpokladaný termín nástupu 1.4.2021 

 

Základné požiadavky: 

-  vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa alebo úplné stredné vzdelanie v stavebnom 

odbore a 2 roky praxe, 

- prax a znalosť legislatívy vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, 

-  pokročilá znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook), 

-  dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,  

- bezúhonnosť. 

 

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:  

- výkon administratívnych činností pre vedúceho odboru a na referáte realizácie a prípravy 

(evidencia, zakladanie, vyhľadávanie, príprava, tvorba, archivácia dokumentov), 

- práca v systéme  EIP evidencie investičných projektov, 

- spracovanie návrhov rozpočtov a návrhov zmien rozpočtov pre investičné zámery, 

- vypracovanie finančných bilancií pre rozpočet mesta, evidencia verejných obstarávaní, 

- poskytovanie súhrnných správ a výkazov pre ostatné odbory a oddelenia MsÚ a iné 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a majetkovej účasti mesta Žilina 

- práca so systémom MsÚ – spracovanie objednávok, platobných poukazov a vytváranie 

záznamov a spisov 

- spracovanie inventarizačných súpisov majetku mesta za odbor  

- zabezpečenie aplikácie modulov informačných systémov ISS na odbore, ich implementácia, 

koordinácia poradenstva a vzdelávania zamestnancov v oblasti príslušného programového 

vybavenia, 

- vypracovanie platobných poukazov k faktúram. 

 

Čo ponúkame: 

- 850 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od 

plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby), 

- 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     

mimoriadnych odmien, 

- nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, 

- stravné lístky hradené nad rámec zákona, 

- flexibilná pracovná doba, 

- zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú 

plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla). 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou 

formou do 18.03.2021 na adresu:    Mestský úrad v Žiline  

Námestie obetí komunizmu 1  

011 31 Žilina  
alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk  

 

 K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov 

pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 



údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné 

kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.                 

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. 

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom 

sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní 

osobných údajov. 


