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Zámočník
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce Zvolen, Žilina alebo Senec

Druh pracovného pomeru plný úväzok

Termín nástupu ihneď, resp. dohodou

Ponúkaný plat 7,20 EUR/hod. + osobné ohodnotenie, v závislosti od predošlých skúseností je možné dohodnúť aj vyššie mzdové podmienky.

Náplň práce a zodpovednosti Rozširujeme stavebné partie o pozíciu zámočníka na všetkých našich strediskách v rámci Slovenska (ZV, ZA, SC). 

Vašimi bežnými pracovnými povinnosťami bude: 

• vyrábať a zvárať oceľové konštrukcie elektrickým oblúkom a plameňom, delenie materiálu pálením,
• vyrábať a zvárať konštrukcie v ochrannej atmosfére,
• montovať a demontovať strojné zariadenia na stavbách závodu
• vykonávať opravy a zváranie dopravných prostriedkov a mechanizmov,
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Miesto výkonu práce: Zvolen, Žilina alebo Senec. 

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

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie stredoškolské

Zameranie / odbor zámočník / stavebný zámočník

Vodičský preukaz B,C

Prax na pozícii / v oblasti min. 2 roky

Iné požiadavky
• zváračský preukaz

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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