
 

 

  MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA-PETRŽALKA 
     

        Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 

 

 

www.petrzalka.sk                    

IČO 00 603 201  

  

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA  prijme do pracovného pomeru zamestnanca na 

pracovnú pozíciu „autoelektrikár“. 

 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce:  Mestská časť Bratislava-Petržalka                                                                                                                            

Ponúkaný plat:  1 150,00  €                                                                                                                   

Termín nástupu do práce: ihneď 

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok                                                                                                                                                                                                            

 

Náplň práce: 

- Montáž a demontáž zariadení a komponentov 

- Práca s elektrickým ručným náradím 

- Skladanie a montáž komponentov, prípadné odstraňovanie závad na jednotlivých dieloch 

- Vykonávanie opakovaných pracovných činností a pohybov 

- Zaznamenávanie postupu opráv a prác do systému 

- Práca s meracími, diagnostickými prístrojmi a s technickou dokumentáciou 

 

Požiadavky na zamestnanca  

Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou                                                                                                            

Požadovaná odborná prax:  minimálne 1 rok 

Zameranie, odbor: autoelektrikár, elektrotechnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Iné požiadavky:   
vodičský preukaz B 

 

Osobnostné predpoklady:                                                                                                   
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu 

 

Informácie o výberovom konaní 

Písomné žiadosti spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.  
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je 

nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú 

poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. 

Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel 

výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby 

uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo 

obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.  

Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-

osobnych-udajov/.  

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.  
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Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. Kontaktovať 

budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky a budú pozvaní na osobný 

pohovor. 

 

 

Bližšie informácie:  

Róbert Marek, mobil: 0947 487 548 (+421947487548), e-mail: robert.marek@petrzalka.sk 

 

 

Adresa spoločnosti: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Kontaktná osoba:                                                                                                                       

Mgr. Anna Kittlerová 

E-mail: anna.kittlerova@petrzalka.sk 

 

 

 

V Bratislave 06.05.2020 

 

 

 

 

  

 

     Ing. Ján Hrčka 

                   starosta 

mailto:robert.marek@petrzalka.sk
mailto:anna.kittlerova@petrzalka.sk

