
 

Referent právnik 

Mesto Pezinok 

Miesto práce 

Pezinok 

Druh pracovného pomeru 

Plný úväzok 

Termín nástupu 

September 2019 

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

od 1100 €  v závislosti od pracovných skúseností 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Právna agenda Mesta v rámci oddelenia Mestského úradu v Pezinku. 

Rámcový popis pracovnej pozície: Občianske právo hmotné a procesné, Obchodné právo, 

Správne právo, Pracovné právo, Právo v oblasti stavebného konania. 

Prípravu návrhov, podaní a odvolaní vyjadrení. 

Poskytovanie interného poradenstva a spracovanie právnych stanovísk v rozsahu pridelenej 

agendy. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- zázemie stabilného mestského úradu 

- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve 

- teambuildingové aktivity 

- 5 dní dovolenky navyše 

- výhody zamestnanca mesta 

 

 

 



 

Informácie o výberovom konaní 

 

Ste dynamická/ý s organizačnými schopnosťami? Máte prax v požadovanej oblasti? Radi Vás 

prijmeme do nášho tímu. Ponúkame prácu v progresívne sa rozvíjajúcom Mestskom úrade. 

Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom a fotografiou. 

Pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú naše kritériá. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

31.08.2019 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

Vysokoškolské vzdelanie II stupňa  

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

právnická fakulta 

 

Požadovaná prax 

odporúčaná prax, min. 3 roky,  

znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy 

 

Ostatné znalosti 

Microsoft Excel - základy 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- bezúhonnosť                                                                                                                                            

- samostatnosť                                                                                                                                                  

- precíznosť                                                                                                                                              

- odolnosť voči stresu 

 

 



Počet zamestnancov 

153 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Mesto Pezinok 

Radničné nám. 7 

902 14 Pezinok 

https://www.pezinok.sk   

 

Kontakt 

Oddelenie ľudských zdrojov 

Tel.: +421 (0) 33 6901 125 

E-mail: podatelna@msupezinok.sk   

 

Ste dynamická/ý s organizačnými schopnosťami? Máte prax v požadovanej oblasti? Radi 

Vás prijmeme do nášho tímu. Ponúkame prácu v progresívne sa rozvíjajúcom Mestskom 

úrade. 

 

Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom. 

Pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

 

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú naše kritériá. 

http://www.pezinok.sk/
mailto:podatelna@msupezinok.sk

