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Stavebný robotník - práca na turnusy
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce Bratislavský a Trnavský kraj

Termín nástupu ihneď, resp. dohodou

Ponúkaný plat od 5,50 - 7,00 €/hod. v závislosti od predošlých skúseností a pracovného výkonu.

Náplň práce a zodpovednosti Rozširujeme naše stavebné partie o šikovných stavebných robotníkov pre výstavbu mestskej infraštruktúry a inžinierskych sietí. 

Vašimi bežnými pracovnými povinnosťami bude: 

• realizácia podkladových vrstiev komunikácií, chodníkov, parkovísk, logistických plôch,
• práce pri výkopoch drenáží a kanalizácie, zemné práce pri výstavbe komunikácií a stavebných plôch, pokládky obrubníkov,

dlažby, drobné objekty oplotenia, múriky,
• ostatné pomocné práce,
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Ide  o  prácu  na  turnusy.  Práca  si  vyžaduje  cestovanie  za  stavebnými  zákazkami  v  rámci  Bratislavského  a  Trnavského  kraja,
ubytovanie a dopravu na stavbu Vám zabezpečíme. Pozíciu obsadzujeme pre náš závod Bratislava. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

• práca v stabilnej stavebnej spoločnosti, ktorá má 70-ročnú históriu pôsobenia na slovenskom i zahraničnom stavebnom
trhu

• mzda vyplatená vždy včas so všetkými príplatkami v zmysle Zákonníka práce (cestovné náhrady,  stravné,  nadčasové
hodiny)

• pravidelné školenia s možnosťou rozšírenia kvalifikácie
• príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevky zo sociálneho fondu pri dlhodobej PN a nepriaznivej životnej situácii,
• príspevok na rekreáciu
• finančná odmena pri pracovných a životných jubileách
• zabezpečené ubytovanie a doprava na miesto stavby
• odmena za odporučenie nového kolegu

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie SOU

Zameranie / odbor stavebníctvo

Vodičský preukaz skupina B

Prax na pozícii / v oblasti min. 2 roky prax na obdobnej pozícii

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• fyzická zdatnosť 
• spoľahlivosť, praktické myslenie 
• samostatnosť, zodpovednosť

Informácie pre uchádzača

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Uchádzači môžu svoje životopisy zasielať na nižšie uvedený kontakt alebo na adresu kariera@doprastav.sk
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