
 
 

  ABSOLVENT-TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ 

ZAMESTNANEC 

pre posudzovanie projektov stavieb železničnej infraštruktúry,                                  

jej súčastí a príslušenstva  
 

Miesto výkonu práce                                     Druh pracovného pomeru 

Odbor expertízy GR ŽSR                                                                                                          Absolventský program                                                

Klemensova 8, Bratislava                                                   doba určitá, pružný prac. čas 

 

 Ponúkaná mzda                                                                     Termín nástupu                                                                                                       

 1 135 € / mesiac brutto                                                                                                 dohodou   

             (po zaradení na pozíciu vyššia mzda + prémie)                                                                                     
                                                                                                                       

Základné informácie o pracovnom mieste: 

Prijmeme do kolektívu novú posilu, ktorej náplňou práce po skončení Absolventského 

programu bude: 

 posudzovanie a pripomienkovanie projektov železničnej infraštruktúry 

 posudzovanie a pripomienkovanie návrhov legislatívnych zmien SR a EÚ 

v súvislosti so železničnou infraštruktúrou 

 posudzovanie a pripomienkovanie návrhov TSI, noriem (STN, EN, IRS, UIC, 

OSŽD,...) a predpisov ŽSR v súvislosti so železničnou infraštruktúrou 

 

Požiadavky na uchádzačov 

Vzdelanie / odborná prax:    

 VŠ vzdelanie II. stupňa, špecifikácia: dopravné stavby, železničná infraštruktúra, jej 

stavba, údržba a rekonštrukcia 

 alternatívne VŠ vzdelanie II. stupňa: iné inžinierske líniové stavby ako železničné 

(cestné, ...), konštrukcie dopravných stavieb 

 

Počítačová gramotnosť:  

 MS Office, Outlook- pokročilá úroveň 

 Fabasoft - vítané 

 

Jazykové znalosti: 

 znalosť cudzieho neslovanského jazyka:  úroveň B1 a vyššia - výhodou 

  



 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  

 dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť 

 

Ponúkané benefity: 

 bonifikačné karty na stravovanie 

 istota pravidelnej mzdy  

 cestovné výhody doma i v zahraničí 

 pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok              

nad rámec Zákonníka práce 

 príspevok na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR 

 príspevok na životné poistenie 

 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – po skúšobnej dobe 

 

Absolventský program: 

Pre absolventov stredných i vysokých škôl, ktorí končia v aktuálnom školskom roku 

ponúkame Absolventský program ŽSR, ktorý sa a uzatvára na maximálne 12 mesiacov. 

Ako nováčikovi Vám ponúkame nástupnú mzdu nižšiu ako budú mať Vaši starší kolegovia. 

Prijímame Vás však s víziou ďalšej spolupráce. Preto ak sa budete pod dohľadom skúseného 

kolegu pre cieľovú pozíciu pripravovať dôsledne a splníte naše požiadavky, radi Vás 

zaradíme k stálym zamestnancom na dobu neurčitú, s vyššou mzdou a prémiami. 

 

Doplňujúce informácie k pracovnej ponuke môžete získať na nižšie uvedenom kontaktnom 

čísle alebo mailovej adrese.  

 

Kontaktné údaje: 

V prípade záujmu zašlite Vašu žiadosť spolu so životopisom na emailovú adresu    

jurcinova.jana@zsr.sk.  

Kontaktné osoby:  

Mgr. Jana Jurčinová, 0904 699 560, 02/2029 5286 
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