Pracovná ponuka: Manažér kvality ovzdušia – Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia
Miesto práce: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Ponúkaný plat: od 1450 EUR (podľa praxe a pracovných skúseností)
Termín nástupu: január 2022
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú s možným predĺžením (min. 1 rok)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
1. Príprava, analýza a vyhodnocovanie strategických, koncepčných, plánovacích a
programových dokumentov v rámci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja.
Poskytovanie poradenstva a podpory samosprávnym orgánom a miestnym orgánom
štátnej správy pri plánovaní účinných opatrení v oblasti kvality ovzdušia a ich
financovania (revízia a aktualizácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO)).
2. Tvorba, zber, spracovávanie a aktualizácia dát dôležitých pre rozvoj kraja v oblasti
životného prostredia.
3. Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi
úsekmi činností (detailne popísané v odsekoch nižšie) vykonávané podľa individuálne
ustanovených postupov projektu.
4. Koordinovanie samosprávnych orgánov a miestnych orgánov štátnej správy za účelom
riadenia kvality ovzdušia, vyžadujúce špeciálne konzultácie, analýzu a prípravu
osobitných podkladov vo forme strategických, koncepčných, plánovacích a
programových dokumentov na lokálnej, regionálnej, štátnej úrovni, ale aj na
medzinárodnej, primárne na úrovni európskej dobrej praxe a legislatívy.
5. Koncepčné, systémové, metodické činnosti alebo výskumné práce so samostatným
výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané v súlade s koncepciou projektu,
vrátane projektového riadenia.
6. Podávanie správ o vývoji kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni identifikácia hot spotov – zdrojov znečistenia ovzdušia, navrhovanie opatrení a
ukazovateľov kvality ovzdušia
7. Monitorovanie implementácie jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality
ovzdušia zahrnutých do PZKO a podávanie správ príslušnému okresnému úradu v sídle
Bratislavského kraja.
8. Spolupráca s ostatnými odbormi BSK pri príprave rozvojových zámerov a projektov
uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a podporných programov.

Požiadavky na zamestnanca
- anglický jazyk - povinný (úroveň min. B2 – vyššie pokročilý)
- znalosť iných jazykov - nemecký jazyk (výhodou)
- vodičský preukaz sk. B - povinný

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa (environmentálne zameranie výhodou).
Výhoda/Absolvent odborov: Environmentálne plánovanie a manažment, Ochrana a
využívanie prírody a krajiny, Meteorológia a klimatológia, Environmentálna fyzika a
obnoviteľné zdroje energie, Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie, Fyzická
geografia a geoinformatika.
Požadovaná prax
Pracovná prax v oblasti ochrany životného prostredia je veľkou výhodou.
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
Výhodou sú skúsenosti s:
- postupmi a procesmi v štátnej správe alebo samospráve,
- legislatívou a technickými normami v oblasti ochrany ovzdušia,
- tvorbou strategických dokumentov, koncepcií, analýz v oblasti ochrany ovzdušia.
Analytické, strategické a koncepčné myslenie, zodpovednosť, precíznosť, vysoké pracovné
nasadenie, tímová práca, cieľavedomosť, samostatnosť.
Ponúkané pracovné výhody:
- stabilné zamestnanie v regionálnej samospráve
- práca v mladom a energickom kolektíve
- program vzdelávania podporujúci zvyšovanie kvalifikácie v odbore a odborný rast
Vašu žiadosť, motivačný list a životopis prosím zašlite na adresu:
martin.hakel@region-bsk.sk
Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás kontaktovať elektronicky a pozveme
Vás na osobné stretnutie.
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Hakel, BA, 02/48264 824, martin.hakel@region-bsk.sk

