
Miesto práce: Bratislava, Banská Bystrica

Náplň práce:
• Projektovanie v oblasti elektroinštalácií: prevádzkového rozvodu 

silnoprúdu, svetelnej a motorickej elektrickej inštalácie, uzemne-
nia, bleskozvodu, stavebnej elektroinštalácie

• Vyhotovenie projektovej dokumentácie v rôznych stupňoch, kom-
pletizačná činnosť

• Návrh technického riešenia v zmysle požiadaviek, predpisov, STN
• Zaistenie východiskových podkladov pre spracovanie projektovej 

dokumentácie
• Príprava podkladov a vypracovanie technickej časti ponuky pre vý-

berové konanie.
• Komunikácia so zákazníkom, dodávateľmi, výrobcom
• Spolupráca s inými profesiami
• Autorský dozor vo výrobe a na stavbe

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Vzdelanie:
•	 Stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdela-
nie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Zameranie, odbor: elektrotechnika - silnoprúd

Požadovaná prax: Minimálne 5 rokov – v odbore

Vodičský preukaz: B - výhoda

Počítačové a jazykové znalosti:
•	 MS Office - pokročilý 
•	 AUTOCAD - pokročilý
•	 Anglický alebo nemecký jazyk – B1

Termín nástupu: dohodou

PROJEKTANT ELEKTRO
SILNOPRÚD

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

www.ppa.sk

Ostatné požiadavky:
•	 znalosť problematiky v oblasti silnoprúdovej 
 elektrotechniky
•	 znalosť problematiky motorov, frekvenčných 
 meničov, generátorov, UPS....
•	 prehľad v oblasti rozvádzačov, istiacich 
 a spínacích prvkov, svietidiel....
•	 prehľad v legislatíve a technických normách
•	 osvedčenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §21
•	 oprávnenie na projektovú činnosť vo výstavbe
 / SKSI/ výhodouPlatové podmienky:

Nástupný plat od 1.000 EUR do 1.350 EUR/mesiac brutto + mesačné prémie + odmeny v závislosti od hospodárskych 
výsledkov + koncoročné odmeny. Finálna výška mzdy závisí od individuálnych schopností kandidáta a hospodárskych 
výsledkov spoločnosti.

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 INŽINIERING, 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 outsourcingových služieb.

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

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

https://www.ppa.sk/benefity/
https://www.ppa.sk/formular-kariera/

