
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 
 

Príležitosť pre absolventov VŠ  

Inžinier investičnej činnosti - junior  
 

Hľadáme nového kolegu, ktorý posilní tím Oddelenia investícií, 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 1 075 € 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? 

 
Komplexné riadenie realizácie investičných akcií prevažne z oblasti elektro a plynárenskej 

technológie formou projektového riadenia v rozsahu: 

 
• Spolupráca pri spracovaní všetkých stupňov 

projektovej dokumentácie 

• Zabezpečenie povolení pre realizáciu 

projektu v zmysle platnej legislatívy 

• Návrh dodávateľského zabezpečenia 

a spolupráca pri výbere dodávateľov 

• Výkon technického dozoru počas realizácie 

projektu  

• Sledovanie nákladov, termínov a kvality 

jednotlivých etáp projektu; vyhodnocovanie 

vecného i finančného plnenia projektu  

• Riešenie zmenového konania 

• Spolupráca pri predpísanom vyskúšaní diela  

• Vyhodnotenie projektu 

 

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa 

Zameranie: technické  

 

Ďalšie požiadavky 
• Základná znalosť projekčnej činnosti a stavebného zákona  

• Základné ekonomické znalosti pre vyhodnocovanie projektov - výhodou  

• Znalosť anglického resp. nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni 

• Počítačové zručnosti - znalosť MS Office na pokročilej úrovni 

• Počítačové zručnosti - znalosť MS Project - výhodou 

• Vodičské oprávnenie - skupina B 

• pozícia je vhodná pre absolventa s technickým zameraním 

 

Lokalita 

    Plavecký Štvrtok 
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. 

 

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 LinkedIn.  
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