Elektromechanik technického zariadenia budov
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) hľadá vhodného kandidáta na pozíciu
“Elektromechanik technického zariadenia budov”.

Informácie o pracovnej pozícii:
•
•
•
•

Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: práca na zmeny v nepretržitej prevádzke
Ponúkaný plat: od 1000 €/ mes. brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny

Náplň práce:
•
•
•
•
•

Zabezpečovanie prevádzkovej funkčnosti a bezpečnosti batožinového systému BHS (baggage
handling system),
Oprava, údržba a nastavenie technologických zariadení batožinového systému BHS v termináloch
letiska,
Vykonávanie pravidelných kontrol a revízií zabudovaných technologických zariadení BHS, výdajných
karuselov a mechanických brán,
Spolupráca s ostatnými zložkami letiska a externými dodávateľmi
Vykonávania ďalších činností v závislosti od pokynov nadriadeného

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky:
•
•
•
•
•
•
•

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. s napätím do 1000 V
Schopnosť práce vo výškach
Technická zručnosť a fyzická zdatnosť
Zdravotná spôsobilosť
Priestupková a trestná bezúhonnosť
Spoľahlivosť

Zamestnanecké výhody, benefity:
•
•
•
•
•
•

Mzdové zvýhodnenia podľa Zákonníka práce za prácu počas víkendov, sviatkov a prácu v noci
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Parkovanie a posilňovňa pre zamestnancov zdarma
Možnosť využitia Multisport karty
Atraktívne a zaujímavé pracovné prostredie
Výborný pracovný kolektív, ľudský a ústretový prístup

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu kariera@bts.aero
a do predmetu uveďte „Elektromechanik“. Váš životopis starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký
záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať
preto budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac spĺňajú požadované kritériá. Ďakujeme za
pochopenie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu!
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súhlasím, aby spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) spracovala a uchovala
moje zaslané osobné údaje (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne
motivačného listu) za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných
miest. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie
je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, alebo do písomného odvolania súhlasu.“

