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Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
prevádzkujúca železničnú osobnú dopravu

príjme nových
nových zamestnancov
zamestnancov do
do trvalého
trvalého
prijme
pracovného pomeru
pomeru
pracovného
na pracovnú pozíciu
pre región Bratislava, Žilina a Zvolen
na pracovnú pozíciu:

ELEKTROMECHANIK
s miestom výkonu práce: Bratislava

Zdroj: Archív ZSSK















NÁPLŇ PRÁCE:
Vykonávanie práce pri periodických prehliadkach v plánovanej údržbe a opravách elektrických častí
koľajových vozidiel, odstraňovanie prevádzkových závad v silových obvodoch, ovládacích obvodoch
koľajových vozidiel, oživovanie jednotlivých častí elektrickej výzbroje vozňov,
vykonávanie opráv trakčného reťazca, elektrického vykurovania, predchladzovania, nastavenie
predpísaných parametrov, vykonávanie meraní funkčných skúšok elektrickej výzbroje, vykonávanie
prác pri údržbe a opravách ŽDV s centrálnym zdrojom energie, centrálnych zatváraním dverí,
klimatizačného zariadenia a uzatvorených systémov WC, komplexné nastavenia elektronických
systémov.

POŽIADAVKY:
úplné stredné vzdelanie s maturitou elektrotechnického zamerania výhodou, alternatíva vyučenie
v trojročnom učebnom odbore elektrotechnického zamerania výhodou, minimálne 3 roky praxe
v príbuznom odbore,
komunikačné zručnosti, koncepčné myslenie, samostatné a rýchle jednanie/rozhodovanie, schopnosť
čeliť nepríjemným situáciám, schopnosť adaptácie na zmeny, tímová spolupráca.
PONÚKAME:
stabilné zamestnanie v spoločnosti, ktorá nadväzuje na 167-ročnú tradíciu železníc,
trvalý pracovný pomer,
cestovné výhody na tratiach ŽSR,
cestovné výhody na tratiach zahraničných železníc a dopravných spoločností,
príspevok na stravu,
odborné vzdelávanie,
výhody sociálneho programu.

V prípade
Vášho
záujmu
nám zašlite
žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom
a s kópiou maturitného vysvedčenia v termíne: IHNEĎ až do stiahnutia ponuky. Predpokladaný nástup
do pracovného pomeru podľa dohody.
Na osobný pohovor bude uchádzač pozvaný po predložení všetkých požadovaných dokladov a podmienok
vzdelania. Originál požadovaných dokladov je uchádzač povinný predložiť pri účasti na osobnom pohovore.
Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme
uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov
zlikvidované.
Záujemci o pracovné miesto posielajte kompletné žiadosti na adresu regiónu, prípadne mailom:
región Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Regionálne pracovisko
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
tel: 02/20294409
e-mail: bauerova.zuzana@slovakrail.sk

