Názov spoločnosti

PPA ENERGO s.r.o.

Názov pracovnej
pozície/ Typ prac.
pomeru

VEDÚCI REALIZÁCIE/ SITE MANAGER

Základná zložka mzdy
(brutto) a ďalšie
odmeny

Od 1.300 € + mesačné a kvartálne prémie (finálna úroveň
základnej mzdy závisí od individuálnych schopností
a skúseností vybraného kandidáta)

Plný pracovný úväzok

Riadenie realizačného tímu na mieste stavby
V etape prípravy:
-

Preberá projektovú dokumentáciu
Vypracováva plánovací list výroby/ montáž
Vypracováva technickú prípravu výroby/ realizácie
zákazky.
Vypracováva požiadavky na zabezpečenie materiálu
a dodávok podľa projektovej dokumentácie
Plánuje realizačné kapacity

V etape realizácie:
Náplň práce
-

Zodpovedá za prevzatie montážneho pracoviska
a vedenie montážnych denníkov.
Dohliada na vykonávanie montážnych prác v zmysle
projektovej dokumentácie, pracovných a technologických
postupov

Zodpovedá za:
- vykonanie jednotlivých skúšok a uvedenie do prevádzky
podľa plánu kontrol a skúšok, a tiež za evidenciu a stav
používaných meracích prístrojov
- dodržiavanie zmluvných termínov realizácie.
- evidenciu materiálu a dodávok na zákazku a evidenciu
používaného náradia.
- dodržiavanie
požiadaviek
plánu
BOZP
a PO
a organizačných požiadaviek zákazníka
- odovzdanie zákazky odberateľovi vrátane príslušnej
dokumentácie,
odstránenie
prípadných
vád
a nedorobkov, operatívne rieši vzniknuté problémy
Miesto výkonu práce

Požiadavky na
kandidáta

Územie SR, prípadne zahraničie
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 – B2

Požiadavky na
kandidáta

Iné znalosti a predpoklady:
- Prax z oblasti montážnych činností
- Odbornú spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009, § 23
- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky stavbyvedúceho
(zákon č. 138/1992)
- Schopný viesť tím ľudí, organizácie práce
- Vedenie efektívnej komunikácie, riešenia problémov,
samostatnosť
Požadovaná prax:
Minimálne 5 rokov – v odbore
Vodičský preukaz:
Skupina B - aktívny vodič

Ponúkame

Termín nástupu
Kontaktná osoba

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

