Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka na pozíciu: „Expert pre recykláciu“
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá mesačná mzda: 1.790 Eur
Termín nástupu: dohodou (predpokladaný jún 2019)
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Expert pre recykláciu bude zamestnancom AZZZ SR na trvalý pracovný pomer. Jeho náplň
práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:











Monitorovať legislatívny proces recyklácie
monitorovanie potrieb trhu práce v tejto oblasti
predvídanie budúceho vývoja na trhu práce v tejto oblasti
združovanie odborníkov za účelom poskytovania expertných, poradenských a
konzultačných služieb zameraných na túto, výkon poradenskej činnosti pre všetkých
členov AZZZ SR
spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy a inými
relevantnými subjektmi pri legislatívnom procese týkajúcom sa záujmov členov AZZZ
SR, predkladanie vlastných legislatívnych návrhov smerujúcich k prijímaniu
opodstatnených zmien v rámci budovania vhodného právneho prostredia pre
pôsobenie členov AZZZ SR
Zabezpečovanie environmentálne orientovanej vzdelávacej a propagačnej činnosti
odbornú aj laickú verejnosť
Zabezpečenie publikačnej činnosti v tejto oblasti a týždenne sa stretávať s ostatnými
členmi expertného tímu
Zastupovanie AZZZ SR na všetkých stretnutiach k téme a podpora členom a to hlavne
z papierenského priemyslu

Osobnostné predpoklady a zručnosti:









orientácia v problematike
VŠ vzdelanie II. stupňa
požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky
znalosť cudzieho jazyka
dobrá práca s textom
výborné analytické zručnosti
kontakt s projektovým tímom partnera NP
samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť
a zodpovednosť

Stručná charakteristika spoločnosti:
AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike. Jej členmi
sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území
Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením –
organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. AZZZ SR je právnickou osobou evidovanou na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky. Je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. AZZZ
SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike, ktorá bola založená v
roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a
presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov
svojich členov.
Informácie o výberovom konaní:
Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu sirhalova@azzz.sk najneskôr do 10.6.2019:




*povinné profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),
*povinné kópiu dokladu o získanom vzdelaní,
*povinné potvrdenie zamestnávateľa (prípadne viacerých zamestnávateľov) o dĺžke
odbornej praxe v oblasti požadovanej na pozíciu vykonávanú v projekte

Do predmetu správy je potrebné uviesť:
„Expert pre recykláciu“
AZZZ SR môže pozvať vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční
následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Pozve len uchádzačov, ktorí splnili
podmienky uvedené v ponuke na zamestnanie. Výberové konanie sa uskutoční po 12.6.2019
v priestoroch AZZZ SR.
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu
budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Vaše práva
dotknutej osoby sa spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním
životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Asociácii
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul,
meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v
úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax,
absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat,
očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností
a ďalšie uvedené v životopise a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú
zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na
základe osobitných právnych predpisov ako napr.orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí
osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po
uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá/ý svojich práv v zmysle § 14 zákona č.
18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych,
neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle §
23.

