
 

 

Vodič autobusu 

 

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) hľadá vhodného kandidáta na otvorenú pozíciu 

ʺVodič autobusu”. 

Informácie o pracovnej pozícii: 

 Miesto výkonu práce: Bratislava 

 Ponúkaný plat: dohodou 

 Termín nástupu: ASAP 

 Druh pracovného pomeru: práca na zmeny v nepretržitej prevádzke 

 Plat: 756 €/ mes. brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny + výkonnostný bonus po 

skúšobnej dobe 

 

Náplň práce: 

 Vedenie a obsluha autobusov kategórie M3  

 Vykonávanie kontroly mobilných prostriedkov z hľadiska ich prevádzkyschopnosti, údržby 

a drobných opráv 

 Vedenie prevádzkovej evidencie mobilných prostriedkov 

 Dopĺňanie automobilových pohonných hmôt do mobilných prostriedkov, riadne a správne 

vykazovanie a zúčtovávanie spotreby automobilových pohonných hmôt 

 Koordinovanie a usmernenie toku peších cestujúcich zo svojich pozícií tak, aby bol pohyb peších  

cestujúcich od lietadla k terminálu plynulý, bezpečný a čo možno najrýchlejší 

 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky: 

 Vodičský preukaz skupiny „Dʺ  

 Platný doklad o absolvovaní psychotestov 

 Vodičský preukaz skupiny „Cʺ, „Eʺ , „Tʺ a preukaz obsluhy VZV výhodou 

 Dobrá fyzická zdatnosť 

 Zodpovedný prístup k práci 

 Bezúhonnosť 

 

 
V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu kariera@bts.aero  

a do predmetu uveďte „Vodič autobusuʺ. Do samotného e-mailu uveďte prosím aj nižšie uvedený súhlas 

so spracovaním osobných údajov. Váš životopis starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany 

uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať preto budeme iba 

vybraných uchádzačov, ktorí najviac spĺňajú požadované kritériá. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na 

prípadnú spoluprácu. 

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby 

spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) spracovala a uchovala moje zaslané osobné údaje 

(vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) za účelom zaradenia do 

evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné 

údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, 

alebo do písomného odvolania súhlasu.ʺ 
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