SVIT-SOCKS, a.s.

Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika

Požiadavka na obsadenie pracovného miesta
Pracovné zaradenie:

Údržbár - samostatný odborný pracovník

Miesto práce:

Svit

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Termín nástupu:

01. 05. 2019

Základná zložka mzdy (brutto): 600 €
Ďalšie odmeny:
+
+
+
+

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

Informácie o pracovnom mieste - náplň práce:
•
•
•

•
•

•
•
•

vykonáva odborné práce pri údržbe, opravách strojov a zariadení v zmysle
interných predpisov a súvisiacich s činnosťou v a.s.,
vykonáva montáž, demontáž strojov a zariadení v tepelnom a vodnom
hospodárstve,
podieľa sa na bezchybnom a bezporuchovom chode tepelného a vodného
hospodárstva (napr. vykurovanie priestorov, ohrev teplej vody a dodávku
stlačeného vzduchu, technologickej vody a pary, dbá na efektívnosť a maximálnu
úspornosť pri výkone všetkých činností - únik pitnej a technologickej vody, pary,
stlačeného vzduchu, atď.),
vykonáva prepravu tovaru a materiálu automobilmi a. s. vrátane nakládky, vykládky
a súvisiace práce s požadovanou činnosťou podľa požiadaviek HS, odborných
útvarov,
vykonáva práce pri údržbe a opravách technických a technologických zariadení,
strojov, zisťuje a odstraňuje závady, stredné a generálne opravy strojov a zariadení
v správe odboru údržby a energetiky, montáž jednoduchých aj zložitejších
konštrukčných celkov,
vykonáva ručné a strojné opracovávanie strojných súčiastok a všetkých materiálov
pre výkon v a. s.,
vykonáva pravidelnú kontrolu všetkých rozvodov a zariadení vo vodnom a tepelnom
hospodárstve, spracováva návrhy, podklady a predkladá ich pre nákup materiálu na
úseku energetiky a údržby,
vykonáva inštalatérske, zámočnícke, opravárenské, montážne, výkopové, búracie a
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•
•
•
•
•

•
•

rekonštrukčné práce, pomocné lešenárske práce, práce vo výškach a na strechách,
maliarske a natieračské práce, práce s mechanickým a elektrickým náradím,
zabezpečuje, koordinuje a vykonáva zváračské práce v rozsahu svojej odbornej
spôsobilosti,
spracováva predpísanú evidenciu a dokumentáciu vykonávaných prác a činností,
zúčastňuje sa predpísanej odbornej prípravy a overenia vedomostí v zmysle platnej
legislatívy,
v prípade havárie, vážnej poruchy na zariadeniach v a. s., sa dostaví na pracovisko
na základe výzvy priameho nadriade-ného aj v mimopracovnom čase,
zabezpečuje pomocné práce v externých priestoroch areálu a. s. (zabezpečuje
pomocné práce pri údržbe zelene a porastov, letnej a zimnej údržbe komunikácií a
chodníkov vrátane posypu aj mimo areálu, spojené úkony s udržiavaním čistoty, poriadku a bezpečnej prevádzky priestorov aj mimo priestorov a. s.),
využívanie hospodárneho a efektívneho chodu technologických zariadení vo
vodnom a tepelnom hospodárstve,
navrhovanie opatrení, zameraných na zníženie spotreby energií,

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,
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-

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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