Informácia o výberovom konaní na pracovnú pozíciu

Špecialista pre životné prostredie - emisie
Náplň práce: Špecialista pre životné prostredie so zameraním na administráciu požiadaviek v oblasti
projekcií emisií a hodnotenia politík a opatrení, spolupráca pri modelovaní emisií a palív v
modifikovanej forme modelu TIMES pre energetiku, priemysel a dopravu. Model je vyvíjaný na SHMÚ
pre potreby analýz a nahlasovania údajov do medzinárodných inštitúcií. Podmienky pre obsadenie
pracovnej pozície zahŕňajú orientáciu a základnú znalosť fungovania výrobných procesov v energetike
a priemyselných procesoch pre znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší
pre potreby dosiahnutia nízkouhlíkového a udržateľného hospodárstva do roku 2050.
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitý čas (od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023)
Pracovné miesto vhodné aj pre: minimálne dvojročná prax v odbore
Pracovné podmienky - Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov technického alebo
environmentálneho smeru

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 tímová práca, analyzovanie a riešenie problémov, environmentálna (prírodovedná)
gramotnosť, znalosť základných postupov programovania, skúsenosť so zberom a analýzou
dát a hromadným spracovaním dát, ochota zúčastňovať sa zahraničných pracovných ciest,
znalosť prvkov energetického alebo ekonomického modelovania výhodou.
 Vyžaduje sa splnenie podmienok zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
podľa § 3 predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme.
Cudzie jazyky:
 anglický jazyk - pokročilý: B2
Počítače
 Microsoft Word – pokročilý
 Microsoft Excel – pokročilý
 Microsoft PowerPoint – pokročilý
 Microsoft Access – pokročilý
 Internet – pokročilý
 Jazyk SQL - základy
 Programovanie - základy
Miesto výkonu práce: Bratislava
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Priemerne od 1 200 - 1 400 € brutto podľa dĺžky praxe a odbornej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Záujemcovia o pracovnú pozíciu zašlú do 30. 09. 2022 na adresu emisie@shmu.sk, alebo poštou na
adresu: SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, nasledovné dokumenty:
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 motivačný list,
 kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

