
Miesto práce: Bratislava, Vajnorská 137

Náplň práce:
• Vykonáva činnosti súvisiace s uplatňovaním, udržiavaním a zlep-

šovaním zavedených manažérskych systémov/štandardov v ma-
terskej spoločnosti a v dcérskych spoločnostiach pri súčasnom 
zabezpečení legislatívnych požiadaviek.

• Využíva analytické a štatistické metódy pri vyhodnocovaní a sle-
dovaní, nielen ukazovateľov a ich trendu, ale aj iných aktuálnych 
potrieb spoločnosti.

• Podieľa sa na aktualizácii a vydávaní interných smerníc / postupov 
a pri tvorbe ročných správ

• Zabezpečuje pre pracovníkov materskej / dcérskej spoločnosti 
aktuálnosť súboru dokumentácie zavedených manažérskych sys-
témov na centrálnom elektronickom úložisku (správa interných 
smerníc a postupov)

• Sleduje vývoj legislatívnych a technických požiadaviek, informuje 
o aktuálnych otázkach, predkladá návrhy na riešenie vyskytujúcich 
sa problémov, návrhy na zlepšovanie a príslušné realizuje.

• Vykonáva interné audity manažérskych systémov podľa harmono-
gramu auditov.

• Zvyšuje povedomie pracovníkov o požiadavkách manažérskych 
systémov  (vrátane súvisiacich noriem a legislatívnych predpisov) 
a očakávaniach zákazníkov / zainteresovaných strán 

• Vykonáva podporné činnosti pre dcérske spoločnosti podľa aktuál-
neho vývoja požiadaviek a potrieb

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Vzdelanie:
•	 vysokoškolské I. alebo II. stupňa technického zamerania

Požadovaná prax: 2 roky

Odborné požiadavky:
•	 Interný audítor ISO 9001
•	 Znalosť požiadaviek noriem  ISO 27001, 14001, 45001 - vítaná
•	 Vzťah k práci s firemnými procesmi
•	 Komunikačné schopnosti pri zabezpečovaní podpory
 ostatným útvarom

Termín nástupu: ASAP, dohodou

REFERENT
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

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

www.ppa.sk

Počítačové znalosti 
a ostatné požiadavky:
•	 Znalosť produktov MS Office - pokročilý
•	 Microsoft Office 365 - pokročilý
•	 Anglický jazyk - Pokročilý (B2)
•	 Samostatnosť
•	 Analytické a koncepčné myslenie
•	 Komunikatívnosť
•	 Dobrý zdravotný stav
•	 Vodičský preukaz B

Platové podmienky:
Plat od 1300,- € (finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta), 13.plat 

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 holdingovú spoločnosť 
PPA CONTROLL a.s., ktorá je líder v SR v oblasti 
elektrosystémov a automatizovaných systémov 
kontroly a riadenia s vyše 70 ročnou tradíciou. 
Partner v poskytovaní komplexných služieb 
pre zákazníka v oblasti predaja energetických 
komodít a outsourcingových služieb. Zameriava 
sa na komplexné služby pre všetky odvetvia 
priemyslu a infraštruktúry.

Profil spoločnosti:
https://www.ppa.sk

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

