
 

 

Zamestnanec bezpečnostnej kontroly letiska 

 

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) opäť hľadá vhodného kandidáta/kandidátku na 

zodpovednú pozíciu ʺZamestnanec bezpečnostnej kontroly”. 

 

Informácie o pracovnej pozícii: 

 Miesto výkonu práce: Bratislava 

 Termín nástupu: dohodou 

 Ponúkaný plat: dohodou 

 Druh pracovného pomeru: práca na zmeny v nepretržitej prevádzke 

 Plat: 716 € mes. brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny + výkonnostný bonus po 

skúšobnej dobe 

 

Náplň práce: 

 Príprava cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov na detekčnú kontrolu 

 Vykonávanie detekčnej kontroly osôb, vecí a tovaru 

 Vykonávanie bezpečnostnej kontroly motorových vozidiel, mobilných mechanizačných 

prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov na vstupných bodoch pri vjazde do vyhradených 

bezpečnostných priestorov 

 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky: 

 Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou 

 Základná znalosť anglického jazyka 

 Ochota a spôsobilosť pracovať na zmeny 

 Dobrý farbocit pre prácu so zobrazovacími jednotkami RTG zariadení  

 Preukaz odbornej spôsobilosti na prácu v SBS výhodou 

 Vysoká miera odolnosti voči stresu 

 Bezúhonnosť  

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

a do predmetu uveďte „Zamestnanec bezpečnostnej kontrolyʺ. 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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