
Miesto práce: Územie SR, prípadne zahraničie

Náplň práce:
• Vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 

zariadení elektrických na realizovaných zákazkách, vrátane vy-
pracovania príslušnej dokumentácie v zmysle Vyhlášky 508/2009 
Z.z.

• Vykonávať revízie el. prenosného náradia (podľa STN 33 16 00) a 
periodické kontroly el. zariadení v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

• Zabezpečovať výkon úradných skúšok priamo na stavbe v zmysle 
Vyhlášky 508/2009 Z.z § 11.

• Vykonávať na realizovaných zákazkách spoločnosti v pravidel-
ných intervaloch technické kontroly zariadení, vrátane plánova-
nia a vystavenia príslušnej dokumentácie. 

• Spracovávať výsledky pravidelných revízií, pripravuje revízne 
správy. 

• Predkladať návrhy a opatrenia na odstránenie nedostatkov. 
• Kontroluje dodržiavanie STN, pracovných a technologických po-

stupov, technických podmienok a príslušných smerníc spoloč-
nosti.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Vzdelanie:
•	 Stredoškolské príp. vysokoškolské
Zameranie, odbor: elektrotechnika alebo energetika

Požadovaná prax: Minimálne 3 roky – v odbore

Vodičský preukaz: B - aktívny vodič

Počítačové a jazykové znalosti:
•	 MS Office
•	 MS Outlook 
•	 Anglický jazyk – B1

Termín nástupu: dohodou

REVÍZNY TECHNIK

ISO 9001 • ISO 27001 • ISO 14001 • ISO 45001 • SCC • IAEA GS-R-3

www.ppa.sk

Ostatné požiadavky:
•	 Osvedčenie revízneho technika §24 Vy-
hl.508/2009Z.z. (technické zariadenia elektrické) do 
1000 V, VN - výhodou.
•	 Odborná prax pri výkone odborných prehliadok a 
odborných skúšok (revízií). 
•	 Manuálna zručnosť, prax v odbore a zodpovedný 
prístup k práci.
•	 Schopný práce v kontrolovanom pásme a v sťaže-
nom prostredí, práce vo výškach a práce na elektric-
kom zariadení.
•	 Dôslednosť, precíznosť, samostatnosť, dobrá orga-
nizácia práce, riešenie problémov.
•	 Ochota cestovať na základe pridelených projektov.Platové podmienky:

Nástupný plat od 1.250 € brutto + mesačné a kvartálne prémie (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych 
schopností a skúseností vybraného kandidáta). 

Benefity:
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. Viac info na https://www.ppa.sk/benefity/

Charakteristika spoločnosti:
Pracovná pozícia je pre dcérsku spoločnosť PPA 
Energo s.r.o. patriacej do skupiny spoločností 
PPA CONTROLL a.s., ktorá 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 outsour-
cingových služieb.

Profil dcérskej spoločnosti:
https://www.ppa.sk/ppa-energo/

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu 
vyplňte náš online formulár a prilož-
te požadované dokumenty
https://www.ppa.sk/formular-kariera/
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