
 

          

 
SI TECHNIK S OBCHODNÝM DUCHOM? 

Informácie o pracovnom mieste 

 Miesto práce: Nitra/Bratislava 

 Ponúkaný plat (brutto): dohodou 

 Termín nástupu: dohodou 

 Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 Mzda: 900 EUR/mesiac (vrátane variabilnej zložky). Mzda závisí od dohody s kandidátom podľa jeho vedomostí, 

skúseností a vzdelania 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- vedenie obchodných stretnutí 
- tvorba rozpočtu projektu aj na základe technickej dokumentácie 
- posúdenie technického riešenia projektu 
- spracovanie cenových ponúk subdodávateľov pre realizáciu projektu 
- monitorovanie riadenia nákupu podľa objednávkového harmonogramu 
- analýza ziskovosti projektu 
- súčinnosť počas realizácie projektu s technickým manažérom 
- spracovanie odovzdávacej dokumentácie projektu 
- súčinnosť s právnym oddelením pri zazmluvnení projektu. 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské 
Zameranie, odbor: technické, TZB 
– Vodičský preukaz sk. B 
– prax v odbore výhodou, ponuka vhodná pre absolventa vysokej školy 
– komunikačné zručnosti 
– prehľad v oblasti TZB 
- odolnosť voči stresu 
- vysoké pracovné nasadenie 
- koncepčné a technické myslenie podmienkou 
- komunikatívnosť a príjemné vystupovanie 

Zamestnanecké benefity 

- Viac peňazí v rodinnom rozpočte poteší každého, preto vám ponúkame 13. plat. 
- Navyše získate až 200€ za odporúčanie nového člena tímu po uplynutí jeho skúšobnej doby. 
- Na vašom zdraví a pohode nám záleží, preto máte k dispozícii permanentku do fitnesscentra aj wellness v hoteli 
Mikado. 
- Zaistíme pre vás kvalitný oddych v strediskách na Slovensku formou rekreačných poukazov. 
- Zažijete festival benefitov v podobe príspevku na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity. 
- Mikuláš dávno nie je len pre deti, milé mikulášske balíčky u nás potešia každého. 
- Zažijete super deň so svojimi kolegami aj rodinou na Happy Family Day. 
- Najkrajšie sviatky v roku oslávime spoločným vianočným večierkom. 
- Raz za čas si spoločne s kolegami pochutnáme na guláši alebo kapustnici. 
- Získate možnosť zvýšenia vašej odbornej kvalifikácie na školeniach v priebehu celého roka, ktorých organizujeme viac 
ako 70 
 
Informácie o výberovom konaní 
V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte: 
Ing. Andrea Hrebíková 
Tel.: 037/6560 704 
Mail: praca@klimakslovakia.com 

Adresa spoločnosti KLIMAK, s.r.o. 

Štúrova 165 Zobraziť na mape 949 01 Nitra 

http://klimakslovakia.com 


