
Údržbár 

Mesto Pezinok, Mestský úrad Pezinok 
 

 

 

Informácie o pracovnom mieste 

 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 
 

• Vykonáva bežnú údržbu v administratívnych budovách Mesta, ak nie je zabezpečovaná inak,  

• Operatívne rieši vzniknuté problémy a požiadavky - údržba a oprava sociálnych zariadení, nábytkov, 

stolov, regálov, vozíkov a pod., 

• Manipulačné a montážne práce,  

• Vykonáva pracovné činností podľa konkrétnej potreby na zverenom úseku práce, s cieľom zabezpečiť 

plynulé plnenie úloh MsÚ ako celku - podľa pokynov svojho nadriadeného,  

• Sleduje záznamy v knihe požadovaných opráv, v prípade spornej dôležitosti, poradie určí nadriadený,  

• V prípade potreby vykonáva činnosť - vodič motorového vozidla,  

• Zabezpečuje bežnú údržbu vozidiel MsÚ – čerpanie pohonných látok, umývanie a vysávanie,  

• Vykonáva činnosti spojené so zabezpečovaním akcií Mesta Pezinok napr. Vinobranie, voľby, 

referendum a pod. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- zázemie stabilného mestského úradu 

- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve 

- 5 dní dovolenky navyše 

- výhody zamestnanca mesta 

- 1x sick day za polrok 

Miesto práce 

Pezinok 

 
Druh pracovného pomeru 

Skrátený pracovný úväzok – 30 hod./týždeň (vhodný aj pre dôchodcov) 

 
Termín nástupu 

ASAP 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

650 € mesačne 



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  spolu s naskenovanými dokladmi elektronickou poštou na  

adresu: kariera@msupezinok.sk s uvedením hesla v predmete: „VK – údržbár 

alebo telefonicky na doleuvedený kontakt 

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 

ASAP 

 
Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

 
stredoškolské bez maturity 

stredoškolské s maturitou 

 

Vzdelanie v odbore 

 
inštalatér 

elektrikár 

Požadovaná prax 

 
skúsenosti v oblasti prevádzkovej údržby budov potrebná 

 

 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 
platný vodičský preukaz B 

 

osvedčenie - platná vyhláška 508/2009 §21, §22 

zodpovedný prístup k práci 

spoľahlivosť 

technické myslenie 

manuálna zručnosť 

 



Adresa spoločnosti 

Mesto Pezinok 

Radničné nám. 7 

902 14 Pezinok 

https://www.pezinok.sk 

Kontakt: 
 
 Kontaktná osoba:  
 Tatiana Čermáková, tel. č. 033 6901 125 
 e-mail: kariera@msupezinok.sk 

http://www.pezinok.sk/

