
Oblasť pôsobenia:
komplexná správa priemyselných parkov,
správa a údržba energetických zariadení - kontrola činností zariadení, 
oprava, údržba, servisné prehliadky,
optimalizácia odberu energií - optimalizačné opatrenia odberu 

Miesto práce: Bratislava

Náplň práce:
•	 manipulácia na VN zariadeniach (po zaškolení)
•	 servis a údržba trafostaníc
•	 pravidelné odpočty elektromerov
•	 údržba, opravy, servis, obsluha elektrických zariadení (VN, NN) 
•	 identifikácia a odstraňovanie porúch elektrických zariadení 
•	 plánovanie údržby/servisu elektro zariadení
•	 údržba technických zariadení budov

Druh pracovného pomeru: HPP resp. SZČO

Vzdelanie:
•	 stredoškolské bez maturity
•	 stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor: elektrotechnické

Požadovaná prax: 1 rok

Vodičský preukaz: B

Počítačové znalosti:
•	 Internet (e-mail, www) - užívateľ
•	 Microsoft Outlook - užívateľ
•	 Microsoft Excel , Word - užívateľ

Termín nástupu: A.S.A.P.

ÚDRŽBÁR - elektro VN

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

www.ppa.sk

Ostatné požiadavky:
•	 nutná vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. 
 § 23 bez obmedzenia napätia.
•	 práca vo výškach 
•	 dobrý zdravotný stav.
•	 samostanosť

Platové podmienky:
Pre kandidáta s praxou ponúkame plat v rozpätí od  900,- € do 1200,- € v závislosti od preukázaných odborných skú-
seností. Okrem základné platu ponúkame aj prémie do výšky 20% zo základnej mzdy. 

Benefity:
Prácu v úspešnej spoločnosti so zaujímavým motivačným finančným ohodnotením. Aktívne podporujeme vzdelávanie 
zamestnancov odbornými školeniami. Poskytujeme stravné lístky, hradené v plnej výške zamestnávateľom. Zaujímavé 
benefity holdingu PPA CONTROLL, a.s. (napr. príspevok na dopravu do zamestnania, možnosť využívať rekreačné 
zariadenie v srdci Vysokých Tatier). Viac info na https://www.ppa.sk/benefity/

Charakteristika spoločnosti:
Pracovná pozícia je pre dcérsku spoločnosť PPA 
Power DS 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-power-ds/

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/ppa-power-ds/
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