
 
 

HĽADÁME DO NÁŠHO TÍMU NOVÝCH KOLEGOV 

 PRIDAJ SA K NÁM! 

Projektant/ka oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 
KTO SME? 
Na trhu fungujeme už viac ako 30 rokov, a to v Bratislave, Žiline a v Košiciach a pokrývame množstvo 
ďalších profesií, ktoré sú potrebné k celkovému výsledku našich projektov. Naši kolegovia majú preto 
množstvo skúseností, ktoré by rovnako radi zdieľali s perspektívnymi a proaktívnymi nováčikmi, ktorí 
nám pomôžu ďalej budovať a rozvíjať našu spoločnosť.  
 
KOHO HĽADÁME?  
Hľadáme perspektívnych a aktívnych ľudí, ktorí majú radi výzvy a chcú sa s nami podieľať na našich 
projektoch. Ak si tímový hráč, komunikatívny, máš požadované vzdelanie a proaktívny prístup k práci 
i životu, si presne ten, ktorého potrebujeme do tímu.  
Tak neváhaj a kontaktuj nás! 

   

 
ČO TI PONÚKAME? 

 stabilné zázemie a istotu zamestnania 
 pružná pracovná doba, možnosť práce z domu 
 tím skúsených odborníkov, od ktorých sa môžeš získať ďalšie skúsenosti a znalosti 
 príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie 
 externé a interné semináre, workshopy ako podpora osobného aj profesijného rastu 
 finančné ohodnotenie za sebavzdelávanie – titul, autorizácia, jazyková skúška 
 príspevok na jazykové kurzy 
 zaujímavú prácu na významných zákazkách 
 kariérny rast 
 možnosť viesť vlastný projekčný tím 
 rôzne firemné akcie - športové, spoločenské 
 športové aktivity - možnosť využitia Multisport karty 
 základná mzda 1300 Eur/mesačne + možnosť pohyblivej zložky v závislosti od výsledkov 

štúdia, vedomostí, jazykových znalostí a ovládania softvéru 
 
 
 



 
 
 
ČO OD TEBA POŽADUJEME? 

 Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania 
 Znalosti:  Office, Microstation alebo AutoCAD výhodou 
 Výhodou: znalosť cudzích jazykov ANJ/NJ, prax, vodičský preukaz skupiny B  

 

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE? 

 projektovanie dopravných a železničných stavieb 
 spracovanie štúdií a všetkých stupňov projektovej dokumentácie 
 komunikácia a spolupráca s tímom projektantov, investorom, obhliadky v teréne 
 iné ďalšie úkony spojené s výstavbou dopravnej infraštruktúry 

 

AK ŤA NAŠA PONUKA ZAUJALA, DAJ NÁM O SEBE VEDIEŤ. 
 
Kontakt 
Barbora Majlingová 
Ekonomické a personálne oddelenie 
t. č.: +421 2 68 2020 630 
mail: barbora.majlingova@vpx.sk 
www.valbekprodex.sk  


