
Názov spoločnosti 
 
PPA ENERGO s.r.o. 
 

Názov pracovnej 
pozície/ Typ prac. 
pomeru 

 
VEDÚCI MONTÉR  
 
Plný pracovný úväzok 
 

Základná zložka mzdy 
(brutto) a ďalšie 
odmeny 

Od 950 € + mesačné a kvartálne prémie (finálna úroveň 
základnej mzdy závisí od individuálnych schopností 
a skúseností vybraného kandidáta) 

Náplň práce 

  

- Riadi činnosť skupiny montérov pri vykonávaní 

montážnych prác podľa pokynov vedúceho realizácie 

v zmysle platnej projektovej dokumentácie. 

- Vystavuje žiadanky na dodanie podľa interných 

predpisov. 

- Uplatňuje požiadavky na návoz montážneho materiálu 

a dodávok, zabezpečuje ich návoz na montážne 

pracovisko.  

- Zabezpečuje dodržiavanie technologických a pracovných 

postupov pri jednotlivých montážnych operáciách, 

vykonáva kontrolu kvality vykonanej práce.  

- Je zodpovedný za zapracovanie skutočného stavu do 

projektovej dokumentácie do paré „Červená ceruzka“  a 

spolupracuje s projektantom pri spracovaní 

dokumentácie skutočného vyhotovenia. 

- V spolupráci s vedúcim realizácie vypracováva 

harmonogramy postupu prác a pracovné postupy 

a zabezpečuje ich dodržiavanie. 

- Dáva požiadavku na potrebné pracovné príkazy a otvára 

jednotlivé pracovné príkazy pred začiatkom prác.  

- V prípade, že skupina vykonáva zváračské práce, 

zabezpečuje zváracie povolenie, dodržiavanie z toho 

vyplývajúcich predpisov a dodržiavanie pracovného 

postupu PP9-540-01 – Zvláštne procesy, zváranie.  

- Kontroluje dodržiavanie predpisov BOZP a oboznamuje 

podriadených pracovníkov s požiadavkami BOZP a PO 

na konkrétnej zákazke. 

- Kontroluje stav ochranných prostriedkov a 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. 

- Pri výkone práce sa riadi internými predpismi 

a predpismi ktoré platia na konkrétnej zákazke a sú 

súčasťou ZoD. 

Miesto výkonu práce 
 
Územie SR, prípadne zahraničie 
 

Požiadavky na 
kandidáta 

  

  

 
  
  

  

Vzdelanie:  
SŠ,  príp. VŠ vzdelanie- v odbore elektrotechnika alebo 
energetika  
 

PC zručnosti - používateľ: 
- MS Office 
- MS Outlook  

  

Znalosť cudzích jazykov: 

- Maďarský jazyk – C1 – PODMIENKA 
- Anglický jazyk – B1 
 

Iné znalosti a predpoklady: 

- Prax z oblasti montážnych činností 
- Odbornú spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009, § 23 
- Schopný viesť tím ľudí, organizácie práce  
 

Požadovaná prax: 
Minimálne 5 rokov – v odbore 
 

Vodičský preukaz: 
Skupina B - aktívny vodič 
 

 Ponúkame 

Svojim zamestnancom ponúkame možnosť spolupracovať na 
mnohých, často jedinečných projektoch. Staráme sa o odborný 
rast a osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Systémom 
benefitov podporujeme rovnováhu medzi prácou a súkromím. 
 

Termín nástupu  
Dohodou 
 

Kontaktná osoba 
Mgr. Viera Konečná, Tel.: 02/ 492 37 578 
 

 


