
Asistent hlavného mechanika                          
(Ref. č.: 19/2018)  
Miesto práce 
Prešov 
Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 
Termín nástupu 
ihneď 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 
900 EUR + možnosť mesačných bonusov + ubytovanie + cestovné + stravné 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- komunikácia s hlavným mechanikom 
- zabezpečovanie preventívnej a operatívnej údržby strojov a zariadení 
- riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov, 
- vypracovávanie a aktualizovanie plánov údržby 
- identifikovanie opotrebovaných dielcov 
- objednávanie náhradných dielcov 
- analyzovanie príčin prestojov a prijímanie opatrení na ich eliminovanie 
- monitorovanie a kontrolovanie nákladov na údržbu 
- plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 
- perspektívna práca v stavebnej spoločnosti so zahraničnou účasťou, 
- motivujúce finančné ohodnotenie, 
- možnosť osobného rastu, 
- služobný telefón a notebook. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
30.11.2018  

 
Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 

 

Vzdelanie v odbore 
strojnícke, technické 

 



Ostatné znalosti 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft Excel - pokročilý 
AutoCAD - základy 

 

Vodičský preukaz 
B 

 

Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- ochota a schopnosť učiť sa, 
- ochota pracovať na turnusy (7 dní), 
- odolnosť voči stresu. 

 

Informácie o výberovom konaní 
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite Váš životopis e-mailom (info@tucon.sk) alebo 
poštou na našu adresu. 
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Z kapacitných dôvodov môžeme však odpovede 
zasielať len tým uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky a budú pozvaní na pohovor. Ďakujeme za 
pochopenie. 
 
 
TuCon, a.s. v plnej miere rešpektuje Zákon č. 18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a Nariadenia EÚ č. 2016/679 - GDPR, preto, ak máte záujem, aby bolo Vaše CV zaradené do 
našej databázy, v závere Vášho CV prosím uveďte nasledovné: "Týmto dávam súhlas spol. TuCon, a.s. na 
spracovanie, správu a archiváciu mojich osobných údajov uvedených v životopise po dobu 6 mes., v zmysle 
Zákona č. 18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia EÚ č. 
2016/679 - GDPR". 
	


