
 
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 potrubných systémov junior 
 

Hľadáme nového kolegu, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania z oblasti údržby 

a diagnostiky potrubných systémov podzemných zásobníkov zemného plynu a ktorý vhodne 

doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej medzinárodnej 

spoločnosti expandujúcej na zahraničných trhoch so strategickým významom v oblasti 

energetiky. 
 

 

 

 

 

* Základná mesačná mzda od 1 070 € 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. Základná mesačná mzda môže byť upravená po zhodnotení výkonnosti. 
 

 

Čo bude vašou náplňou práce? 
 

• Výkon činnosti katódového technika (STN EN 15257 úroveň 3 – po získaní praxe) pre potrubia 

uložené v zemi a prepojené so systémom zásobníkov 

• Poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany potrubí uložených v zemi interným klientom  

• Výkon meraní na objektoch katódovej ochrany podľa pracovných postupov 

• Správa databázy objektov katódovej ochrany a tvorba reportov z pravidelných kontrol pre systém 

PIMS a interných klientov 

• Spolupráca  pri spracovávaní a pripomienkovaní dokumentov a smerníc z oblasti ochrany potrubí  

a riešení vád a zistení na potrubí 

• Pravidelný reporting plnenia plánu údržbu a jej kvality 

• Možnosť získavania skúseností s riadením menších projektov obnovy zariadení v oblasti merania a 

regulácie (MaR) a hydraulických systémov 

 

 

 

Požiadavky na kandidáta 
 

Vzdelanie: VŠ vzdelanie 2. stupňa s technickým zameraním 

Zameranie, odbor: Elektro / Meranie a regulácie 
 

 

Lokalita 

Malacky 
Pracovný pomer 

Plný úväzok  

Termín nástupu 

Dohodou 

Ponúkaná mzda 

Od 1 290 €* 
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Ďalšie požiadavky 

 
• Osvedčenie min. §22 podľa Vyhlášky MPaSVaR č. 508/2009 – samostatný elektrotechnik - výhodou 

• Odborné vedomosti z oblasti elektrotechniky (silnoprúd / slaboprúd) 

• Práca s PC – pokročilá znalosť Microsoft Office najmä excel, word; 

• Práca s databázovými aplikáciami - výhodou 

• Znalosť údržbárskeho systému Infor - výhodou 

• Ovládanie anglického, prípadne nemeckého jazyka 

• Samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, analytické myslenie, proaktívny prístup  

• Vodičský preukaz skupina B 

• Pozícia vhodná pre absolventa s technickým zameraním v odbore: Elektro 

 

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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