Technický pracovník
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Miesto práce
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
nástup možný čo najskôr alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 200.- EUR/mesiac+ osobné ohodnotenie do 500 € podľa schopností uchádzača, ostatné
benefity budú predstavené pri výberovom konaní

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Inžinierska činnosť súvisiaca s prípravou stavieb a technických zhodnotení:
- spracovávanie zadaní pre výber projektanta, dodávateľa stavebnej alebo technologickej
časti stavby
- poskytovanie podkladov k vypracovaniu prípravnej a projektovej dokumentácii
- zabezpečovanie stanovísk k prípravnej a projektovej dokumentácií dotknutých orgánov
štátnej správy a organizácii
- pre uskutočňovanie realizácie a kolaudáciu stavby, technického zhodnotenia,
zabezpečenie rozhodnutí a povolení vyplývajúcich z legislatívy (napr. územné
rozhodnutie, stavebné povolenie, rozhodnutie na zvláštne užívanie komunikácie, výnimky
z ochranného pásma komunikácie, kolaudačné rozhodnutie a pod.),
Iné činnosti:
- spolupodieľanie sa na vypracovávaní investičného plánu VSR, a. s.
- zaraďovanie novonadobudnutého majetku do odpisových skupín
- zabezpečovanie cenových ponúk od dodávateľov a ich vyhodnotenie
Zamestnanecké výhody, benefity
zamestnanecké výhody a benefity budú predstavené pri výberovom konaní
Informácie o výberovom konaní
K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť doklady :
- motivačný list
- profesijný životopis
- doklad o ukončení VŠ vzdelania II. stupňa
- doklad o odbornej spôsobilosti a iné doklady preukazujúce odborné znalosti
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručiť na adresu
sídla spoločnosti alebo e-mail najneskôr do 10.11.2021, kontaktná osoba: Helena Dvorská,
e-mail: helena.dvorska@vsr.sk
Spoločnosť si vyhradzuje právo n e z a r a d i ť do výberového konania tých uchádzačov,
ktorí n e s p ĺ ň a j ú uvedené požiadavky.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.11.2021 ( ostáva ešte ... dní)

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
VŠ vzdelanie II. stupňa technického zamerania (fakulta stavebná, strojnícka,
chemickotechnologická a iného technického zamerania), v prípade vzdelania na stavebnej
fakulte preferujeme vodohospodárske stavby - nie je podmienkou
Ostatné znalosti
práca s PC (MS Office, Internet) - Pokročilý
Vodičský preukaz
B
Prax na pozícii/v oblasti
odborná prax min. 4 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. je regionálnou vodárenskou spoločnosťou, ktorá
poskytuje vodárenské služby v oblasti výroby a distribúcie pitnej vody, odvádzaní a čistení
odpadových vôd.
Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti:
- výroba a dodávka pitnej vody verejnými vodovodmi
- odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
- vykonávanie stavebno-montážnych činností
- prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
- výroba elektrickej energie a dodávka do sietí SSE z malých vodných elektrární

- ďalšie špeciálne činnosti
Ďalšie informácie o spoločnosti sú dostupné na webovej stránke spoločnosti www.vsr.sk
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
http://www.vsr.sk
Kontakt
Kontaktná osoba : Helena Dvorská
Tel.: +421 44 4331 621
E-mail: helena.dvorska@vsr.sk

Zverejnená ponuka
Na stránke : www.profesia.sk
ID: 4186558
Dátum zverejnenia : 20.10.2021
Platnosť : 20.11.2021
Pozícia : Vodohospodársky technik
Pracovná oblasť : Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie
Vyhovujúce životopisy sú posielané e-mailom

