Výberové konanie – elektrikár OSBD Levice
Miesto práce:
Termín nástupu:
Druh pracovného pomeru:
Mzdové podmienky:

Levice
ihneď
plný úväzok
podielová mzda (cca 1 000,- Eur brutto) + 13. plat

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Uskutočňuje opravy a údržby elektrického zariadenia v bytoch
- Vykonáva opravy a údržby bleskozvodov
- Vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického ručného náradia
- Vykonáva údržbu a ošetrovanie batérií na núdzové osvetlenie vo výškových budovách
- Vykonáva údržbu na elektrických zariadeniach v kotolniach
- Vykonáva opravy a údržbu schodiskového osvetlenia v bytových domoch
- Vykonáva opravy slaboprúdových rozvodov
- Odstraňuje nahlásené poruchy na elektrických zariadeniach
- Odstraňuje nedostatky zistené pri odborných prehliadkach a odborných skúškach
vyhradených technických zariadení
POŽADUJEME:
Skúsenosti s prácou na elektrických zariadeniach
Zamestnanecké výhody, benefity
➢ práca v stabilnej spoločnosti
➢ práca v dynamickom kolektíve
➢ 13. plat
Informácie o výberovom konaní
Osobné údaje uchádzača uvedené v životopise budú spracované a uchované spoločnosťou
OSBD Levice v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované výlučne za účelom výberu vhodného
kandidáta na inzerovanú pozíciu. Po ukončení výberového procesu, maximálne však po dobe
6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov, budú tieto v súlade s uvedeným zákonom
skartované.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2021
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou,
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vzdelanie v odbore
Elektrotechnické
Ostatné znalosti
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz
B
Počet rokov praxe
2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- §22
- prax v montáži rozvádzačov, dorozumievacích domových systémov, čipových jednotiek
- technická a manuálna zručnosť
- samostatnosť
- flexibilita
- odborná spôsobilosť pre prácu na elektrických zariadeniach
- logické myslenie
- kolektívna práca
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Naše Okresné stavebné bytové družstvo Levice má svoje sídlo v Leviciach, patria mu
strediská v Šahách a Želiezovciach.
Činnosť družstva riadi 9 členné predstavenstvo, ktoré pravidelne hodnotí a analyzuje
dosiahnuté výsledky družstva, navrhuje a vytyčuje krátkodobé a dlhodobé ciele.
Družstvo spravuje celkom 8656 bytov.
Okrem toho družstvo obhospodaruje a spravuje kotolne, výmenníkové stanice, studne,
výťahy a širokú škálu iných technických zariadení.
Činnosť družstva je zameraná predovšetkým na starostlivosť o existujúci bytový fond.
Družstvo priebežne realizuje požiadavky prevodov bytov do vlastníctva svojich členov v
zmysle Zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.

Počet zamestnancov
40-45 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3
934 05 Levice
http://www.osbdlevice.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Iveta Sýkorová
Tel.: 0366357927
E-mail: info@osbdlevice.sk

