
Názov 

spoločnosti 

PPA ENERGO s.r.o.,  
ktorá pôsobí v oblasti elektrosystémov a automatizovaných systémov kontroly 
a riadenia pre jadrové elektrárne.  

Názov 

pracovnej 

pozície/ Typ 

prac. pomeru 

    Vedúci montér 
  
 Hlavný pracovný pomer, SR a zahraničie 

Popis 

pracovných 

povinností 

Riadi činnosť väčšej skupiny montérov pri vykonávaní montážnych prác podľa pokynov 
nadriadeného v zmysle platnej projektovej dokumentácie. 
 
Uplatňuje požiadavky na návoz montážneho materiálu a dodávok, zabezpečuje ich 
návoz na montážne pracovisko.  
 
Pozná a zabezpečuje dodržiavanie technologických a pracovných postupov pri 
jednotlivých montážnych operáciách, vykonáva kontrolu kvality vykonanej práce.  
 
Je zodpovedný za zapracovanie skutočného stavu do projektovej dokumentácie 
 
V spolupráci s vedúcim realizácie vypracováva harmonogramy postupu prác 
a pracovné postupy a zabezpečuje ich dodržiavanie. 
 
Vystavuje potrebné pracovné príkazy („S“,“B“,“R“,“M“,“PP“), je zodpovedný ako 
vedúci prác za dodržiavanie všetkých predpisov vyplývajúcich z vykonávania práce na 
príslušný pracovný príkaz, vrátane interných predpisov 
 
V prípade, že skupina vykonáva zváračské práce, zabezpečuje zváracie povolenie, 
dodržiavanie z toho vyplývajúcich predpisov  

 
Kontroluje dodržiavanie predpisov BOZP a zabezpečuje preukázateľné oboznámenie 
s požiadavkami BOZP vo svojej montážnej skupine 
 
Kontroluje stav ochranných prostriedkov a platnosť revízií ručného náradia 
pridelených jeho pracovnej skupine  
 
Spolupracuje pri vedení zákazky, vedie montážny denník.  Podľa pokynov vedúceho 
realizácie vedie dennú evidenciu vykonaných prác na zákazke.  
 
Vedie dennú evidenciu dochádzky podriadených pracovníkov. 

 
 

Požiadavky 

na kandidáta 

Vzdelanie:  
   Vysokoškolské vzdelanie  technického smeru  
   USO technický smer  
 
   Vyhláška 508/2009 § 23  
   Odborná spôsobilosť podľa zákona č.138/1992 Z.z.   
   (technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) 

 



  
PC zručnosti:  
                    MS OFFICE 
                   (MS PROJECT)  

  
Znalosť cudzích jazykov:  
                                 Anglický jazyk (B2) 

  
Požadovaná prax:  
                            5 rokov 
                           

Ďalšie 

požiadavky, 

osobnostné 

predpoklady: 

 
 
Riadiace a organizačné schopnosti    
Komunikatívnosť, rozhodnosť, samostatnosť 
 

 

Ponúkame: 

Prácu v stabilnej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami , jedinečná príležitosť 
pracovať pri realizácii veľkých projektov v oblasti energetiky (dostavba JE Mochovce, 
zahraničné projekty),  
možnosť osobného rastu - jazykové a odborné vzdelávanie,  
sociálne výhody ako využívanie firemného rekreačného zariadenia, príspevok na 
stravné vo výške 90%, a pod. 

Termín 

nástupu 
Ihneď 

Kontaktná 

osoba: 
Ing. Malátek, R. Chmelová 

Dôvod 

obsadzovania 

pozície 

Pokrytie zákazkovej náplne 

 


