
Vodič - SR
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce Slovensko

Druh pracovného pomeru plný úväzok

Termín nástupu ihneď, resp. dohodou

Ponúkaný plat Od 5,90 € / hod. + osobné ohodnotenie, v závislosti od predošlých skúseností je možné dohodnúť aj vyššie mzdové podmienky.

Náplň práce a zodpovednosti Rozširujeme stavebné partie o šikovných vodičov. Vašou pracovnou náplňou bude: 

• vedenie a obsluha nákladných motorových vozidiel všetkých tonáží, prívesov, návesov, autobusov, prepravníkov osôb, 
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Práca  si  vyžaduje  cestovanie  za  stavebnými  zákazkami  v  rámci  Slovenska,  ubytovanie  a  dopravu  Vám  zabezpečíme.  Pozíciu
obsadzujeme pre náš závod Zvolen, ktorý realizuje zemné práce.

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, príplatky v
zmysle Zákonníka práce - práca cez víkend, príplatky za prácu nadčas nad rámec Zákonníka práce) 

• bezplatné vzdelávanie v podobe 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 
• odmena za odporučenie nového kolegu 
• Multisport karta 
• zabezpečené ubytovanie a doprava na miesto stavby

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie stredoškolské

Vodičský preukaz A,B,C,D,E,T (nie je nutné mať spôsobilosť na všetky uvedené skupiny)

Prax na pozícii / v oblasti min. 3 roky

Iné požiadavky
• Kvalifikačná karta vodiča 
• Tachografová karta vodiča 
• Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča 
• Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• fyzická zdatnosť
• spoľahlivosť, praktické myslenie
• samostatnosť, zodpovednosť
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Informácie pre uchádzača

Miesto výkonu práce sa viaže na aktuálne stavebné zákazky v rámci SR a bližšie bude špecifikované na pohovore. 

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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