
VEDÚCA INVESTIČNÉ ODDELENIE

Miesto výkonu práce: mesto Košice

Mzdové podmienky:  základná zložka  mzdy 936,00 €  +  motivačná zložka  mzdy – osobné
ohodnotenie, ktoré môže byť vyplatené v rozpätí 0% - 100% zo základnej zložky mzdy

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce:

✔ riadi a zabezpečuje plnenie Stavebného zákona a príslušných vyhlášok, noriem, 
predpisov o investičnej výstavbe, nákupe, predaji investícií

✔ riadi činnosť pracovníkov oddelenia 
✔ riadi a kordinuje a v plnom rozsahu zabezpečuje plnenie aktuálnych právnych 

predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávanie v podmienkach BPMK
✔ pripravuje podklady pre verejné obstarávanie, vstupné podklady pre stavby, 

spracováva investičné zámery, projektové úlohy, vrátane potrebných prieskumov
✔ zabezpečuje výberové konanie v rámci verejného obstarávania prác, služieb, tovaru
✔ zostavuje dlhodobé a krátkodobé prognózy, prehľady o rozvoji investičnej výstavby, 

resp. pri nákupe a predaji investícií podľa požiadaviek vedenia podniku, ako aj podľa 
požiadaviek finančných možností podniku

✔ vedie príslušnú evidenciu pre investičnú výstavbu a techniku
✔ riadi vypracovávanie zaraďovacích protokolov (zápis o prevzatí stroja alebo 

zariadenia) a dohliada na vedenie evidencie zaraďovacích protokolov
✔ preberá stavebné práce
✔ zabezpečuje prerokovanie o uzavretí zmlúv o dodávke stavebných a montážnych 

prác, o dodávkach projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
✔ zabezpečuje prerokovanie projektovej dokumentácie s príslúšnými orgámni verejnej 

a štátnej správy
✔ riadi administratívnu agendu na príslušnom oddelení v zmysle spisového, archívneho 

a skartačného poriadku v BPMK
✔ rieši špecifické úlohy, ktorými ju môže poveriť vedenie podniku
✔ zodpovedá za súlad interných predpisov BPMK s požiadavkami platného zákona o 

verejnom obstarávaní
✔ zodpovedá za realizované postupy vo verejnom obstarávaní v podmienkach BPMK
✔ zodpovedá za zvyšovanie odbornej kvalifikácie vlastnej a aj príslušného oddelenie o 

verejnom obstarávaní, realizácií stavieb 
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie I . a II. stupňa , technické zameranie
Výhody: znalosti v odbore stavebníctvo, ekonomika, právne minimum
                minimálne 5 rokov praxe v odbore a riadenie zamestnancov
Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- tímová práca,technické a analitycké myslenie, vedenie kolektívu ľudí
- spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
- práca s PC , MS Office balík ( Word, Excel)



- vodičský  preukaz  skupiny  B
- dobrý  zdravotný  stav 

Benafity:  stabilná práca, odborný rast, osobné ohodnotenie, jubilantské odmeny, stravné 
lístky, školenia BOZP, dovolenka, práca len počas pracovných dní, dovolenka
Kontakt: 055/7871 301, 09017 880 051
Informácie
V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis na kontaktné údaje:

- email: bpmk@bpmk.sk
- resp. poštou na adresu: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                           Južné nábrežie 13
                                           042 19  Košice

mailto:bpmk@bpmk.sk

