
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR                                                                          

ponúka možnosť obsadenia typovej pozície v Absolventskom programe 

 

ABSOLVENT  

TECHNICKO – PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC                                           
pre Odbor železničných tratí a stavieb  

 

Miesto výkonu práce                                     Druh pracovného pomeru 

GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava                                                                    Absolventský program 

                                                                                                            doba určitá, pružný prac. čas                                                            

                                                                                                             

 

Ponúkaná mzda                                                                                                      Termín nástupu 

1 135 €  /mesiac /brutto                                                                                                         ihneď / 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: 

 spolupráca na metodickom riadení prevádzky a údržby dopravných prostriedkov 

a mechanizácie 

 spracovávanie technologických postupov údržby a opráv koľajových vozidiel 

 spravovanie dokumentácie prehliadok, údržby a opráv koľajových vozidiel 
 

Požiadavky na uchádzačov 

Vzdelanie / odborná prax:    

 VŠ vzdelanie II. stupňa, strojníckeho zamerania 

 výhodou je zameranie na údržbu a opravy koľajových vozidiel  

 

Počítačová gramotnosť:  

 práca s PC na pokročilej úrovni, MS Office, Outlook 

 

Jazykové znalosti: 

 Anglický jazyk – úroveň min. B1 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  

 dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť 

  



 
 

 

Ponúkané benefity: 

 bonifikačná karta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis na nižšie uvedenú mailovú adresu. Zároveň Vám 

radi telefonicky alebo mailom zodpovieme doplňujúce otázky k pracovnej ponuke.  

 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Jana Jurčinová, 0904 699 560, 02/2029 5286, jurcinova.jana@zsr.sk  
             

 

mailto:jurcinova.jana@zsr.sk

