
Miesto práce: Územie SR, prípadne zahraničie

Náplň práce:
• riadi realizáciu pridelenej zákazky podľa požiadaviek projektového 

manažéra (PM). 
• termínovo koordinuje dodávanie materiálu a zariadení určených na 

zabudovanie do realizovanej zákazky.
• zúčastňuje sa na stavbe pri riešení problémov počas realizácie.
• zakresľuje zmeny do PD ako podklad pre vypracovanie projektu 

skutočného vyhotovenia.
• pripravuje podklady pre PM na fakturáciu za časť realizácie a  pod-

klady na dodatky k Zmluve o dielo za práce naviac. 
• kontroluje a odsúhlasuje svojím podpisom pracovné výkazy a sú-

pisy vykonaných prác nakupovaných výkonov  ako aj jemu zverenej 
montážnej skupiny.

• pripraví svoj pracovný výkaz na schválenie a podklady na mzdy PM. 
• poskytuje PM mesačné informácie o nákladoch a výnosoch v časti 

realizácie projektu, ako aj ich výhľady. 
• v prípade, že nerealizuje projekt, operatívne plní úlohy uložené ria-

diteľom RÚ .
• pravidelne sleduje technický pokrok vo svojom odbore z dostupnej 

literatúry a stále si zvyšuje svoje technické znalosti.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Vzdelanie: Stredoškolské s maturitou

Požadovaná prax: Minimálne 2 roky – v odbore

Vodičský preukaz: B - výhoda

Počítačové znalosti:
•	 MS Office
•	 MS Outlook 

Termín nástupu: A.S.A.P.

VEDÚCI STAVBY

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

www.ppa.sk

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

Platové podmienky:
Nástupný plat od 1.100 EUR/mesiac brutto + mesačné prémie + prémia za hospodársky výsledok projektov

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/

