Vyhodnotenie výberového konania na pozíciu Programátor
– Správca OS a aplikácie IIS
Dátum zverejnenia: 12.3.2018
Spôsob zverejnenia: webové sídlo, www.profesia.sk, www.istp.sk
Zasielanie žiadostí o prijatie zamestnania: do 18.3.2018

Výberové
kolá
1. kolo
22.3.2018
a
26.3.2018

Pozvaní
uchádzači
Výber 13
uchádzačov
z databázy
TEKO, a výber
z databázy
na základe
podaného
inzerátu
na stránke

Zúčastnení
uchádzači

Záver

Výber uchádzačov na základe
údajov zverejnených
v životopise a predbežne
spĺňajúcich dané predpoklady
a na základe doterajšej
pracovnej odbornej praxe s
predpokladmi pre vykonávanie
činnosti na pozícii
„Programátor-správca aplikácii
IIS“ na oddelení riadiacich
systémov.

www.profesia.
sk, ww.istp.sk

5 uchádzačov
potvrdilo účasť
na výberové
konanie

Výsledok výberového kola

3 uchádzači

Osobné pohovory
s uchádzačmi o pracovnú
pozíciu ohľadom doterajšej
odbornej praxe a skúsenosti
s programovaním
a udržiavaním funkčnosti
riadiacich systémov
nasadených v technológii a
overovanie odborných
spôsobilostí.

Užší výber zo zúčastnených
uchádzačov (na základe
pohovoru, kladenia otázok
a overovania odbornej
spôsobilosti).
Vyhotovenie poradia
uchádzačov najviac
kvalifikačne vyhovujúcich
na pozíciu „Programátorsprávca OS a aplikácii IIS“.
Ukončený výber.
Uzavretý pracovný pomer
s 1. uchádzačom
od 15.4.2018.

Programátor - Správca OS a aplikácií IIS
Hľadáme nového kolegu so skúsenosťami, odbornou spôsobilosťou, fyzicky zdatného a s
pozitívnym myslením.

Miesto výkonu práce
Košice

Náplň práce
-

programovanie riadiacich systémov a vizualizačných rozhraní,
správa technického a programového vybavenia.

Požiadavky na kandidáta
- znalosti v oblasti IT: štandardné znalosti kancelárskych programov, znalosti
programátorských techník,
- otvorenosť pre výuku programovania HMI a RS,
- kvalifikácia technická je výhodou, nie je nevyhnutná,
- vzdelanie: SŠ, VŠ, Bc.,
- znalosť AJ výhodou,
- prax v oblasti: nevyžadovaná.

Podmienky a výhody
-

trvalý pracovný pomer,
týždeň platenej dovolenky nad rámec zákona,
odmeny v závislosti od pracovného výkonu,
príspevky v zmysle sociálneho programu,
stabilita zamestnávateľa,
program vzdelávania.

Informácie k výberovému konaniu:
Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy zašlite najneskôr do 17.02.2017.

Kontakt
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice
E-mail: zamestnanie@teko.sk,
Mgr. Mária Mihoková, tel. č.: 055/6192163

