
Názov 

spoločnosti 

PPA POWER DS s.r.o.,  

poskytuje komplexné služby pre zákazníka v oblasti predaja energetických komodít 

a outsourcingových služieb 

Názov 

pozície 

Samostatný technický pracovník  

Hlavný pracovný pomer, plný úväzok 

Pracovisko logistický park SENEC 

 

Popis 

pracovných 

povinností 

Práca v oblasti poskytovania komplexných služieb pre zákazníka, technická správa 

miestnych distribučných elektrických sietí a technických zariadení budov. 
 Systémové vedenie, riadenie a koordináciu prác na zariadeniach určených 

lokálnych distribučných sietí v zmysle platnej licencie 
 Organizovanie, plánovanie odborných prehliadok elektrických zariadení 
 Organizovanie a plánovanie údržby a servisu prác na zariadeniach určených 

lokálnych distribučných sietí 
 Realizácia údržby a servisu prác na zariadeniach určených lokálnych 

distribučných sietí 
 Nastavenie ochrán a istiacich prvkov 
 Zabezpečovanie nastavenia a servisu záskokových systémov (TALUS a iné) 
 Nastavenie základných údajov, montáž a zabezpečovanie overovania 

elektromerov a PTN a PTP 
 Návrhy technických riešení a spracovanie koncepcií rozvoja nových území 

v oblasti budovania miestnych a lokálnych distribučných sietí 

 Návrhy technických riešení pri realizácii investičných akcií, kontrola dodávok 
v súlade s projektovou dokumentáciou a dodržiavania postupu prác a termínov 
realizovaných  dodávateľmi  

 Účasť na kolaudáciách a preberaní prác 
 Realizáciu meraní statických kondenzátorov u odberateľov el. energie 

a zákazníkov  v zmysle podmienok schválených prevádzkových predpisov  
prevádzkovateľov  nadradených distribučných   sústav (ZSE, SSE, VSE) 

 Návrhy optimalizácie nákladov pri realizácii prevádzkovania určených lokálnych 
distribučných sietí  

 Kontrolu dodržiavania ustanovení technických noriem a vyhlášok 
 Tvorbu technických podkladov pre ponuky 
 Rozbory spotreby elektrickej energie na odber elektrickej energie 

 Vypracovanie návrhov odberových diagramov elektrickej energie 

 

Požiadavky 

na kandidáta 

Vzdelanie:   stredoškolské s maturitou – technický smer 
                    vysokoškolské I. stupňa  
                    vysokoškolské II. stupňa  

Pozícia je vhodná aj pre absolventa so záujmom o uvedenú oblasť. Úspešnému 

kandidátovi firma poskytne odborné zaškolenie a potrebné vzdelávanie. 

  
PC zručnosti:   Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook 

 

  
Znalosť cudzích jazykov:  anglický jazyk – základy 

                                         nemecký jazyk - základy 

  
Požadovaná prax : 

Pozícia je vhodná aj pre absolventa so záujmom o uvedenú oblasť. Úspešnému 

kandidátovi firma poskytne odborné zaškolenie a potrebné vzdelávanie. 

Ďalšie 

požiadavky, 

osobnostné 

predpoklady: 

Platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.  

§ 23 bez obmedzenia napätia. 

 

Od úspešného kandidáta očakávame: 

dôslednosť, precíznosť, samostatnosť, dobrú organizáciu práce 

vodičský preukaz B 

Ponúkame: 

Prácu v stabilnej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami, možnosť profesného rastu, 

jazykové a odborné vzdelávanie. 

Bohatý sociálny program holdingu PPA CONTROLL, a.s. 



Termín 

nástupu 
Čo najskôr. 

Kontaktná 

osoba: 

Martina Luptáková 

luptakova@ppapower.sk 

Dôvod 

obsadzovania 

pozície 

Nárast rozsahu prác 

 

mailto:luptakova@ppapower.sk

