
 

 

Prevádzkový elektrotechnik 

 

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

elektrotechnik”. 

 

Informácie o pracovnej pozícii: 

 

 Miesto výkonu práce: Bratislava 

 Ponúkaný plat: 760 € / mes. brutto + príplatky za víkendy sviatky a nočné zmeny + výkonnostný 

bonus po skúšobnej dobe 

 Termín nástupu: ASAP 

 Druh pracovného pomeru: práca na zmeny v nepretržitej prevádzke 

 

Náplň práce: 

 Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti svetelných zabezpečovacích zariadení  

 Oprava a údržba ovládacích a napájacích zariadení SZZ – ZKP, zábleskovej sústavy a riadiacich 

skríň 

 Vykonávanie odbornej pracovnej činnosti na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho 

a vysokého napätia 

 Sledovanie a riadenie centrálneho riadiaceho a monitorovacieho systému 

 Prevádzka zariadení informačných systémov 

 Údržba a oprava elektrických zariadení za účelom ich udržania v prevádzkyschopnom stave 

 Vedenie evidencie o stave prevádzkovaných zariadení, 

 Vykonávanie letových meraní  v súčinnosti s dopravným úradom 

 Včasné odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach 

 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky: 

 Stredné odborné vzdelanie v elektrotechnickom odbore - silnoprúdová technika 

 Prax v odbore aspoň 5 rokov 

 Elektrotechnik minimálne podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. s napätím do 1000 V 

 Vodičský preukaz skupiny B 

 Spôsobilosť na prácu vo výškach 

 Trestná bezúhonnosť 

 

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

a do predmetu uveďte „Prevádzkový elektrotechnikʺ. 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. 
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Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679: 

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, 

spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 

(BTS) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som 

poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie 

vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému 

prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho 

udelenia. 

 

 


