
 

Technik BOZP a ochrany ŽP  
(Ref. č.: 14/2019) 
Miesto práce  

Žilina  

Druh pracovného pomeru  

plný úväzok  

Termín nástupu  

1.10.2019, príp. dohodou  

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- starostlivosť o oblasť BOZP a ochrany životného prostredia v súlade s platnou legislatívou, 

- navrhovanie a realizácia opatrení na úseku BOZP a ochrany ŽP vo všetkých činnostiach spoločnosti, 

- vykonávanie kontroly na pracoviskách v oblasti BOZP a ochrany ŽP, zisťovanie nedostatkov, kontrola ich 

odstránenia, 

- metodické riadenie, odborná spolupráca a koordinačná činnosť v oblasti ochrany ŽP (odpady, voda, 

ovzdušie) pri realizácii stavebných projektov, 

- vypracovanie postupov pre skladovanie škodlivých látok, nebezpečného odpadu a kontrola ich 

dodržiavania, 

- riadenie procesov nakladania s odpadmi, 

- získavanie, evidencia a vyhodnocovanie zistených údajov v oblasti ochrany ŽP, 

- komunikácia s orgánmi štátnej správy a dozoru v oblasti ochrany ŽP, 

- realizácia vstupných a periodických školení BOZP, 

- kontrola vybavenia zamestnancov a pracovísk ochrannými pracovnými prostriedkami, pomôckami a 

zariadeniami zvyšujúcimi bezpečnosť pri práci 

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

od 1.400 € (podľa skúseností a individuálnych schopností kandidáta) 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- perspektívna práca v stabilnej spoločnosti so zahraničnou účasťou 

- motivujúce finančné ohodnotenie 

- bohatý sociálny program spoločnosti 

 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite Váš životopis e-mailom na 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. 
 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. Stupňa 

 

Vzdelanie v odbore 

enviromenalistika, BOZP, technické, stavebné 

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) 

 

Ostatné znalosti 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý 

 

Vodičský preukaz 

B 

 

Počet rokov praxe 

2 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- min. 2 roky prax v oblasti nakladania s odpadmi v stavebníctve  

- dobrá znalosť platnej legislatívy v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia 

- osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika výhodou 

- ochota cestovať (stavebné projekty v rámci SR) 

- odolnosť voči stresu 

- schopnosť prijímať rozhodnutia a zodpovednosť 

- komunikatívnosť 

- flexibilita 


