
Miesto práce: Bratislava, Vajnorská 137

Náplň práce:
•	 Monitoring vstupu zamestnancov aj návštev, 
 vedenie predpísanej evidencie.
•	 Monitoring pohybu motorových vozidiel do/z areálu 
 PPA CONTROLL, a.s. na Vajnorskej ul.
•	 Vybavovanie telefonických hovorov a poštových zásielok.
•	 Kontrola budovy, okná, dvere, osvetlenie, poruchy, 
 zamknutie budovy.
•	 V čase neprítomnosti zodpovedného zamestnanca obsluhuje 
 kotolne.
•	 Zabezpečuje bezpečnosť spoločných komunikácií, 
 prislúchajucich k objektu na Vajnorskej ul.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Vzdelanie:
•	 základné vzdelanie
•	 stredoškolské bez maturity
•	 stredoškolské s maturitou

Požadovaná prax: Prax v SBS vítaná

Odborné požiadavky:
•	 Preukaz odbornej spôsobilosti pre oblasť bezpečnostnej služby.
•	 Kuričský preukaz je výhodou, nie však podmienkou.
•	 Príjemné vystupovanie.
•	 Zručnosť v telefonickom kontakte, zrozumiteľné 
 a vecné vyjadrovanie.

Termín nástupu: dohodou

Počítačové znalosti a ostatné požiadavky:
•	 Microsoft Outlook - Základy
•	 Microsoft Excel - Základy
•	 Microsoft Word - Základy
•	 Samostatnosť
•	 Bezúhonnosť
•	 Komunikatívnosť
•	 Dobrý zdravotný stav
•	 Vodičský preukaz B

VRÁTNIK

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

www.ppa.sk

Platové podmienky:
Plat 5,30 EUR/ za hodinu, príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov v zmysle platnej legislatívy 

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/
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