
 

P R A C O V N Á    P O N U K A  

pracovná pozícia 

 

Objektový manažér 

 

oblasť pôsobenia 
Práca v oblasti poskytovania komplexných služieb pre 

zákazníka v oblasti predaja energetických komodít 

a outsourcingových služieb 

miesto práce Bratislavský kraj 

náplň práce 

Ak si komunikatívny, flexibilný, samostatný a máš profesionálne 

vystupovanie ponúkame ti atraktívnu prácu v oblasti facility 

managementu a energetiky. 

Náplň práce: 

- Správa budov a zariadení 

- Riadenie prác na zverených objektoch 

- Plánovanie a koordinácia odborných prehliadok a servisov 

- Participácia na riešení požiadaviek klientov  

- Pravidelná komunikácia s klientami a dodávateľmi 

Vytváranie cenových ponúk, analýz na základe požiadaviek 

klienta, resp. spoločnosti. 

druh pracovného 

pomeru 
plný pracovný úväzok 

vzdelanie 

Vysokoškolské 

 

Zameranie, odbor: 

Technický smer 

vodičský preukaz B 

požadovaná prax Bez praxe, práca vhodná aj pre absolventa 

počítačové znalosti 

Počítačové znalosti - používateľ:  

Microsoft Excel - expert 

Microsoft Word - pokročilý 

AutoCAD – mierne pokročilý 

 

jazykové znalosti Výhodou AJ resp. NJ – B2 

Požiadavky na 

zamestnanca 

Pokiaľ sa chceš k nám pridať, nesmie ti chýbať 

technické a analytické myslenie a schopnosť vytvárať 

dlhotrvajúce obchodné vzťahy  

Znalosť vyhlášky č. 508 r. 2009 – podmienkou.  

Obchodné a ekonomické vedomosti – výhodou. 

 



 

plat 

Nástupný plat začína na úrovni od 900,- € brutto do 1 500,- € 

v závislosti úspešnosti kvalifikačných vstupných testov. Pri 

úspešnom ukončení projektov získavate ešte nad rámec tejto 

mzdy projektové odmeny. 

nástup Okamžite, prípadne dohodou 

Firemné benefity 

Prácu v úspešnej spoločnosti s možnosťou osobného a 

profesného rastu so zaujímavým motivačným finančným 

ohodnotením. K dispozícii dostanete notebook a služobný 

mobilný telefón. Aktívne podporujeme vzdelávanie 

zamestnancov odbornými školeniami ale aj štúdiom cudzích 

jazykov. Poskytujeme stravné lístky. Zaujímavé benefity 

holdingu PPA Controll a.s. (napr. príspevok na dopravu do 

zamestnania, možnosť využívať rekreačné zariadenie v srdci 

Vysokých Tatier)  http://www.ppa.sk/benefity/ 

INFORMÁCIA O INZERUJÚCEJ SPOLOČNOSTI 

spoločnosť PPA POWER DS s. r. o. 

oblasť pôsobenia 

Holding PPA CONTROLL a. s, je líder v SR v oblasti 

elektrosystémov a automatizovaných systémov kontroly a 

riadenia. Partner v poskytovaní komplexných služieb pre 

zákazníka v oblasti predaja energetických komodít a 

outsourcingových služieb. 

profil spoločnosti www.ppapower.sk 

kontakt 
Martina Luptáková, luptakova@ppapower.sk,  

MT: +421 917 374 054 

 

http://www.ppapower.sk/
mailto:luptakova@ppapower.sk

