
 
 

ASISTENT  STAVBYVEDÚCEHO  
TuCon, a. s. 
 
 
Miesto práce 
Žilina, zahraničie 
Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 
Termín nástupu 
ihneď 
Ponúkaný plat (brutto) 
Dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- spolupracuje s realizáciou stavieb 
- operatívne informuje nadriadeného o mimoriadnych udalostiach a problémových prípadoch 
- zabezpečuje dodržiavanie predpisov v súvislosti s BOZP, ŽP a OPP 
- na vyžiadanie spracováva prehľady, rozbory a správy pre nadriadeného príp. vedenie spoločnosti 
- spolupracuje pri zavádzaní novej techniky a programového vybavenia 
- spolupracuje s ostatnými divíziami a úsekmi 
- spolupracuje s kontrolnými orgánmi, poskytuje im požadovaný materiál a spracováva návrhy na  
odstránenie zistených nedostatkov 
- študuje nové normy a potrebnú odbornú literatúru, zúčastňuje sa odborných seminárov 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- Perspektívna práca v stavebnej spoločnosti so zahraničnou účasťou 
- Motivujúce finančné ohodnotenie 
- Možnosť osobného rastu 
 
Informácie o výberovom konaní 
Zaslaním Vášho životopisu dávate súčasne súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich 
osobných údajov uvedených v životopise, v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania a to až do 
odvolania písomnou formou. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 
vysokoškolské III. Stupňa 
 
Vzdelanie v odbore 
stavebníctvo, baníctvo 
 
Jazykové znalosti 
Nemecký jazyk - Pokročilý (C1) 
 
Počítačové znalosti - používateľ 
Microsoft Word - pokročilý 
Internet (e-mail, www) - pokročilý 
Microsoft Excel - pokročilý 
AutoCAD – základy 
 
Vodičský preukaz 
B 



 
 
 
Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Hľadáme absolventov SŠ/VŠ stavebného alebo baníckeho zamerania na pozíciu asistenta stavbyvedúceho 
pre dopravné a tunelové stavby s potenciálom na prof. rast na stavbyvedúceho. 
Požadujeme dobrú znalosť nemeckého jazyka, ideálne technickej nemčiny a ochotu pracovať na turnusy v 
zahraničí. 
 
Ostatné požiadavky: 
- Časová flexibilita 
- Odolnosť voči stresu 
- Schopnosť a ochota učiť sa 
- Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti 
- Schopnosť prijímať rozhodnutia a zodpovednosť 
 
Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Obšivanová 
E-mail: lenka.obsivanova@tucon.sk 
Tel.:   + 421 41 50 46 105, + 421 917 884 007 
www.tucon.sk,  info@tucon.sk  
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