
Zverejnená ponuka
Na stránke: www.profesia.sk
ID: 3977910
Vytvorené: 28.9.2020 15:14:26
Aktualizácia: 29.9.2020 10:14:07
Zverejnené: 29.9.2020 09:49:13
Platnosť: 29.10.2020
Pozícia: Administratívny pracovník, referent, Špecialista verejného obstarávania
Pracovná oblasť: Administratíva
Vyhovujúce životopisy nie sú posielané e-mailom

Pracovnú ponuku ste úspešne zmenili.

Referent marketingu a verejného 
obstarávania
TuCon, a. s.

×

Miesto práce
Žilina

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
1.1.2021
Mzdové podmienky (brutto)
900 - 1 100 EUR/mesiac
(podľa skúseností a praxe uchádzača)



Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Kompletizácia dokladov do verejných a užších súťaži podľa požiadaviek verejných 
obstarávateľov.
Príprava prehľadov, analýz, reportingov súvisiacich s verejným obstarávaním.
Aktualizácia a dopĺňanie databázy a agendy dokladov a údajov súvisiacich s procesom verejného 
obstarávania.
Práca s elektronickými systémami verejného obstarávania.
Vnútrofiremná komunikácia s oddeleniami zainteresovanými do prípravy cenových ponúk.
Komunikácia s obchodnými partnermi aj v anglickom, resp. nemeckom jazyku.
Marketingová činnosť súvisiaca s propagáciou spoločnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity
- Atraktívna, rôznorodá práca na zaujímavých projektoch
- Zabezpečený pitný režim na pracovisku
- Preplácanie cestovného
- Vyplácanie 13.platu
- Elektronické stravné lístky v plnej výške hradené zamestnávateľom
- Možnosť jazykového vzdelávania a vzdelávania v oblasti verejného obstarávania

Informácie o výberovom konaní
Druh pracovného úväzku - doba určitá (zastupovanie počas materskej dovolenky).
Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás upozorniť, že oslovení budú len 
uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené podmienky a našu predstavu o vhodnom kandidátovi.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2020 (ostáva ešte 32 dní)

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
Stavebné, technické - výhodou

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý



Microsoft PowerPoint - pokročilý
Verejné obstarávanie - pokročilý

Vodičský preukaz
B

Počet rokov praxe
2 roky praxe

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Znalosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
- Schopnosť pracovať s elektronickými nástrojmi vo verejnom obstarávaní 
- Precíznosť, dôslednosť
- Vysoké pracovné nasadenie
- Schopnosť pracovať pod tlakom
- Zodpovednosť
- Flexibilita

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Stavebná spoločnosť TuCon, a.s., so sídlom v Žiline úspešne pôsobí v oblasti stavebného 
podnikania na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým ako dodávateľ stavebných prác v segmente 
podzemného staviteľstva a v oblasti budovania inžinierskych stavieb.

Počet zamestnancov
250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti
TuCon, a. s.
K cintorínu 63 
010 04 Žilina
http://www.tucon.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Róžová
E-mail: poslať životopis
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Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Cenník
NAŠE PROJEKTY
Platy.sk
Tulu
Výpomoc so srdcom
PODUJATIA
Profesia days
Najzamestnávateľ
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