Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinácia a riadenie stavebných prác prevažne v dopravnom a železničnom
staviteľstve, vedenie kolektívu traťových robotníkov, zváračov, strojníkov,
komunikačné schopnosti, zodpovedný a dôsledný prístup k práci
Zamestnanecké výhody, benefity

zdravotné kupóny, rekreačné poukazy, stravné lístky, cestovné náhrady podľa
Zákona o cestovných náhradách
Informácie o výberovom konaní

okrúhla pečiatka o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v dopravných stavbách nie
podmienkou ale výhodou, odborná skúška na ŽSR číslo 34 je výhodou, skúsenosti s
vedením a motivovaním tímu, technická zdatnosť a dobré znalosť práce s technickou
dokumentáciou, schopnosť prijímať rozhodnutia, zodpovedný a dôsledný prístup k
práci, dobrý prehľad v oblasti dopravných stavieb, komunikačné, organizačné a
plánovacie zručnosti, vysoké pracovné nasadenie a zvládanie stresových situácií

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
absolvent vysokej školy
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore

železničné (dopravné ) staviteľstvo,
Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)
Ostatné znalosti

Znalosť práce so súpisom výkonov, faktúrou, dennými hlášenkami, práca s drobným
nákupom - základy
Hospodárska korešpondencia - základy
Vodičský preukaz

B
Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

osvedčenie o odbornej spôsobilosti skúškou 34 ŽSR nie je podmienkou ale je
výhodou skúsenosti s vedením a motivovaním tímu, technická zdatnosť a dobré
čítanie technickej dokumentácie, schopnosť prijímať rozhodnutia, zodpovedný a
dôsledný prístup k práci, dobrý prehľad v oblasti dopravných stavieb, komunikačné,
organizačné a plánovacie zručnosti, vysoké pracovné nasadenie a zvládanie
stresových situácií

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti

Výstavba, rekonštrukcia a oprava železničných tratí, výhybiek, výhybkových
rozvetvení vrátane modernizácie železničného koridoru.
Výstavba, rekonštrukcia priepustov, oporných a zárubných múrov, nástupíšť rámp a
železničných prejazdov všetkých typov.
Výstavba a oprava ciest, spevnených plôch, chodníkov a peších zón.
Budovanie bezstykovej koľaje, zváranie výhybiek termitom a odporovým spôsobom.
Zriaďovanie sanačných vrstiev podvalového podložia klasicky a metódou obracania
vrstiev a budovanie odvodňovacích systémov.
Nedeštruktívne skúšanie dráhových, oceľových, mostových konštrukcií, konštrukcií
podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel ultrazvukovou metódou.
Ostatné práce na železničnom spodku a zvršku, opravy geometrickej polohy koľaje,
čistenie, regenerácia jazykov a srdcoviek na výhybkách, montáž demontáž a
regenerácia koľajových polí.
Pozemné stavby
Mzda
1 400 eur

