
 
Doplníte naše kruhy práve vy, alebo poznáte vhodného kandidáta? V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: 

Zuzana Kildir, tel.: +421 905 221 972, email: zuzana.kildir@nafta.sk. Písomnú žiadosť, prosím, doručte na oddelenie ĽZ. Viac 

informácií o momentálne obsadzovaných pracovných miestach nájdete na intranete spoločnosti, na našom webe 

alebo portáli profesia.sk. 

 
  

ZVYŠUJEME  

NAŠE KAPACITY 
Inžinier záchranár junior 
 

Hľadáme nového kolegu, ktorý sa stane súčasťou našej výnimočnej záchrannej zložky  

Hlavnej banskej záchrannej stanice. Privítame kolegu, pre ktorého budú výzvou rôzne 

technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát 

získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. 

 

 

 

 
 

 

 

Základná mesačná mzda od  1070 € brutto a variabilná zložka mzdy 20%. Suma základnej zložky mzdy je 

uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, 

odbornými znalosťami a zručnosťami. 
 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce? 

 
( Po získaní platných oprávnení od výrobcov): 

• Kontrola, vykonávanie, údržba, skúšky,  opravy a revízie dýchacej a oživovacej techniky, 

špeciálnych ochranných  oblekov a vysokotlakových kompresorov 

• Revízie tlakových nádob na prepravu stlačených plynov v zmysle platných oprávnení 

• Organizácia a vykonávanie výcviku 

( Po absolvovaní základného záchranárskeho výcviku -  prax 2 roky): 

• Plnenie úloh banského záchranára v zmysle vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej 

službe, podľa služobného poriadku HBZS a podľa plánu činnosti a pohotovosti HBZS 

• Práca v nedýchateľnom prostredí s použitím dýchacej techniky 

• Vedenie a obsluha zásahových záchranárskych  a hasičských vozidiel 

( Po absolvovaní 4 ročnej praxe ): 

• Odborný dohľad nad zamestnancami pri plnení tlakových nádob na  prepravu plynov 

stlačeným vzduchom, kyslíkom a zmesou plynov, ako aj plnenie v rozsahu platných  

oprávnení 

• Kontrola vykonávania údržby, skúšok,  opráv a revízií dýchacej a oživovacej techniky, 

špeciálnych ochranných  oblekov a vysokotlakových kompresorov 

• Organizovanie kontrol, revízií, skúšok a opráv dýchacej techniky HBZS, špeciálnych 

ochranných  oblekov a vysokotlakových kompresorov na HBZS a v obvode jej pôsobnosti. 

• Vykonávanie preventívnych prehliadok  pracovísk v oblasti pôsobnosti HBZS 

• Vykonávanie školení a riadenie výcviku 

• Riadenie činnosti  mechanikov banskej záchrannej služby 

• Vedenie dokumentácie o zamestnancoch HBZS v zmysle vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o 

banskej záchrannej službe 

 

Lokalita 

Polygón Lozorno 

 

Pracovný pomer 

Plný úväzok 

Termín nástupu 

Dohodou 

Ponúkaná mzda 

Od 1 290 €* 
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Doplníte naše kruhy práve vy, alebo poznáte vhodného kandidáta? V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: 

Zuzana Kildir, tel.: +421 905 221 972, email: zuzana.kildir@nafta.sk. Písomnú žiadosť, prosím, doručte na oddelenie ĽZ. Viac 

informácií o momentálne obsadzovaných pracovných miestach nájdete na intranete spoločnosti, na našom webe 

alebo portáli profesia.sk. 

 

Požiadavky na kandidáta 
 

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupeň 

Zameranie: technické zameranie - strojárstvo 

 

Ďalšie požiadavky 

• Flexibilita, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme 

• 100% zdravotný stav 

• Vek do 30 rokov – z dôvodu splnenia požiadaviek pre udelenie štatútu banského záchranára 

(v prípade ak uchádzač nie je aktívnym banským záchranárom) 

• Vodičské oprávnenie skupina B,  

• Vodičské oprávnenie skupina C výhodou, možnosť doplnenia od spoločnosti 

• Aktívna znalosť anglického jazyka respektíve nemeckého jazyka 

• Ovládanie prác na PC:  MS Excel, MS Word, Adobe Acrobat, Autocad – výhodou 

 

Čo ponúkame: 
 

• Ročné odmeny 

• Príspevok na bývanie 

• Príspevok na dopravu do zamestnania 

• Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 

• Príspevok na materské školy/školy pre deti zamestnancov 

• Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 

• Platené dni voľna pre chorobe / zdravotnej indispozícii, 

• Kvalitný vzdelávací program 

• Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie 

 

 

 

 

 

Pozrite si výhody a benefity pre našich zamestnancov. Viac informácií 

o spoločnosti NAFTA nájdete na webovej stránke a Linked In. 
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