Vyhodnotenie výberového konania na pozíciu Prevádzkový elektrikár
Dátum zverejnenia: 10.11.2017
Spôsob zverejnenia: webové sídlo, www.profesia.sk, www.istp.sk
Zasielanie žiadostí o prijatie zamestnania: do 16.11.2017

Výberové
kolá
Predvýberové
kolo

1. kolo
24.11.2017
a
27.11.2017

Záver

Pozvaní uchádzači
Výber z databázy
TEKO, a výber
z databázy na
základe podaného
inzerátu na stránke
www.profesia.sk,
www.istp.sk
pozvaní: 8

Zúčastnení
uchádzači
31
uchádzačov

Výsledok výberového
kola
Výber uchádzačov, ktorí
na základe údajov
zverejnených
v životopise predbežne
spĺňajú dané
predpoklady

Záver

8

výber kandidátov, ktorí
najviac spĺňajú
požiadavky na
obsadenie uvoľnenej
pracovnej pozície

Užší výber zo zúčastnených
uchádzačov (na základe
pohovoru, kladenia otázok
a overovania odbornej
spôsobilosti)

Pokračovať vo výbere
oslovením a pozvaním
uchádzačov na pracovný
pohovor

Ukončený výber. Umiestnenie 5-ich vyhovujúcich uchádzačov.
Uzavretý pracovný pomer s Ladislavom Kissom uchádzačom od 1.12.2017 na 1 rok

Prevádzkový elektrikár
Podmienky k prijatiu do zamestnania:
Miesto výkonu práce: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 90 Košice
Druh pracovné pomeru: plný úväzok (37,5 hod/týždenne)
Práca v nepretržitej dvojzmennej prevádzke – dĺžka pracovnej zmeny 11,5 hod
Nástup 01. 12. 2017, resp. podľa dohody
Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok, 3- mesačná skúšobná doba
Nástupný plat: dohodou

Náplň práce:
-

údržbárske a opravárenské práce na elektrotechnických zariadeniach
prevádzkové manipulácie na elektrických zariadeniach

Informácie k výberovému konaniu:
Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy zasielajte najneskôr do 16.11.2017.

Požiadavky na kandidáta:
- vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie elektrotechnického zamerania
Úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnického zamerania
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach
elektrických podľa vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z.
- prax v oblasti silnoprúdovej techniky výhodou

Podmienky a výhody:
- týždeň platenej dovolenky nad rámec zákona
- odmeny v závislosti od pracovného výkonu
- príspevky v zmysle sociálneho programu
- stabilita zamestnávateľa
- program vzdelávania

Kontakt:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice
E-mail: zamestnanie@teko.sk
Mgr. Mária Mihoková, 055 619 2163

