SVIT-SOCKS, a.s.

Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika

Požiadavka na obsadenie pracovného miesta
Pracovné zaradenie:

Obslužný pracovník

Miesto práce:

Svit

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Termín nástupu:

01. 05. 2019

Základná zložka mzdy (brutto): od 3,40 EUR / hod
Ďalšie odmeny:
+
+
+
+

plnenie cieľov pre príslušný rok - hmotná zodpovednosť
dochádzkový bonus
vianočný bonus
príplatky za soboty, nedele, nadčasy

Informácie o pracovnom mieste - náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obsluha energetických zariadení – vykurovanie, výroba pary, kotolne na výrobu
technologickej pary,
obsluha kotolne na výrobu technologickej pary, obsluha kotolní ÚK, kompresorovne
a vodárne,
kompletná údržba a oprava priestorov,
drobné murárske, stolárske, sklenárske, hasičské práce,
údržba, prevádzkyschopnosť a oprava zariadení,
vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie, atď.,
odpratávanie snehu, lístia, kosenie trávnatých porastov, udržiavanie čistoty
v objekte spoločnosti a okolo objektov,
pravidelný monitoring v prevádzkovaní tepelného a vodného hospodárstva,
podieľanie sa na úspore energií na jednotlivých prevádzkach spoločnosti
a následný reporting,
vykonávanie odpočtov meračov tepla, elektromerov, plynomerov, vodomerov,
využívanie hospodárneho a efektívneho chodu technologických zariadení vo
vodnom a tepelnom hospodárstve,
sledovanie a korekcia parametrov technologických zariadení na úpravu
technologickej vody pre potreby výroby a prevádzky parných kotlov,
navrhovanie opatrení, zameraných na zníženie spotreby energií,
pomocné práce pre zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok
a opráv energetických zariadení.
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SVIT-SOCKS, a.s.

Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika
Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie: stredoškolské odborné vzdelanie resp. úplné stredné vzdelanie
V odbore: zámočník, kúrenár, vodoinštalatér alebo príbuzné odbory
Jazykové znalosti:

vítané

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
•
•
•
•
•

manuálna zručnosť,
fyzická zdatnosť,
schopnosť riešiť problémy samostatne i v kolektíve,
zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita,
prax v oblasti zámočníckych a kúrenárskych prác resp. údržbárskych,

Iné požiadavky:
•
•
•

vodičské oprávnenie skupiny „B“ a „C“,
vítaná prax v oblasti obsluhy kotolní,
kuričský preukaz IV. triedy – nie je podmienkou,

Zamestnanecké výhody, benefity:
- práca v stabilnej spoločnosti,
- možnosť ďalšieho osobnostného a profesionálneho rastu,
- po zaučení možnosť pracovného pomeru na dobu neurčitú,
- odmena za dochádzku,
- odmeny za odpracované roky,
- čiastočná úhrada cestovných nákladov,
- predaj produktov za výhodné ceny,
- závodné stravovanie,
- príspevok na DDS,
- vianočný bonus,
- pracovný odev
- pokojné pracovné prostredie
Informácie o výberovom konaní:
• Vybraných uchádzačov budeme telefonicky kontaktovať.
• Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem pracovať v
našej spoločnosti
Kontaktujte nás: kariera@tatrasvit.sk
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