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Milé kolegyne, kolegovia a priatelia,  

svetová a európska  odborová federácia zamestnancov v stavebníctve (BWI a 

EFBWW) realizujú projekt  Vzdelávanie za práva v Európe 2016 – September 2019: 

Slovensko. V nasledujúcom období  má byť implementačnou jednotkou aj náš odborový 

zväz. 

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu organizovanosti zamestnancov v stavebnom 

sektore a tak i vytváraniu ich kvalitnejších životných a pracovných podmienok prostredníctvom 

kolektívneho vyjednávania, sociálneho dialógu apod. Vďaka tomuto projektu vytvárame 

u nás na IOZ nové pracovné miesto - „organizátor v stavebníctve“ (ďalej len 

„organizátor"), na dobu 23 mesiacov so začiatkom v októbri 2017. 

 

Aktuálne hľadáme vhodných kandidátov na túto pracovnú pozíciu. 
 

Organizátor bude pracovať samostatne a bude predovšetkým v „teréne“ – v kontakte s 

členmi  výborov odborových organizácií, zamestnávateľmi a zamestnancami vo veľkých 

stavebných firmách, ako aj ich menších dodávateľských firmách.  

            Organizátor, ktorý bude pracovať na tejto pozícii potrebuje: 

- byť pripravený na samostatnú prácu a komunikáciu s ľuďmi na rôznych úrovniach 

v organizáciách,  

- mať pozitívny postoj k odborom, poznať ich postavenie a úlohy, vôľu propagovať 

prínos a úžitok odborov, 

- základné znalosti o pracovnom práve, pracovných podmienkach a potrebách 

zamestnancov na trhu práce 

- strategické myslenie - orientácia s jasným zámerom na aktivity a ciele ako aj schopnosť 

analyzovať súčasnú situáciu a predvídať výstupy a riziká 

- mať znalosti vzťahov so zamestnávateľmi a skúsenosti so zvyšovaním organizovanosti 

alebo s vedením kampaní, 

- byť pripravený cestovať po Slovensku a pracovať aj vo flexibilných pracovných časoch, 

- prehľad o odvetví stavebníctva SR 

- ovládať slovom a písmom slovenský a anglický jazyk, 

- mať vodičské oprávnenie skupiny B. 

 

Ak máte vy alebo kolegovia záujem pracovať v našom tíme ako organizátor, ozvite sa nám 

do 22. augusta 2017 na email:   ioz.organizator@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

Ak viete o niekom vo vašom okolí, koho by táto práca mohla lákať a má buď skúsenosti z práce 

v stavebných firmách, z praxe alebo skúsenosti s prácou so zamestnancami, z pozície odborov 

– môžete mu preposlať informácie o tejto pozícii.  

Vzdelávanie za práva v Európe: Slovensko 

http://www.bwint.org/

