
 

 

 

 

Elektromontér 

PROGRES MT s.r.o. 

Miesto práce 

Košice 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

Podľa dohody 

Základná zložka mzdy (netto) a ďalšie odmeny 

Nástupná mzda je 650 - 890 € netto (v závislosti od spôsobilosti) + odmeny 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Do našej spoločnosti hľadáme ľudí - absolventov, ktorí budú zdieľať naše spoločné hodnoty, ktorými sú precíznosť, 

zodpovednosť, inovácie a korektné zamestnanecké vzťahy. 

Miesto výkonu práce je obvykle v meste Košice, krátkodobo môže byť zamestnanec vyslaný na týždňový turnus v rámci 

Slovenska Nitrianského  resp. Bratislavského kraja. 

Solídne ubytovanie a cestovné náklady sú zabezpečené našou spoločnosťou.  

 

• výkon elektromontážnych prác na zariadeniach NN v rozsahu svojej kvalifikácie 

• výkon prác vo výškach na zariadeniach NN 

• zabezpečovanie technických parametrov stavby určených projektom, platnými normami a predpismi 

• zodpovednosť za vykonanú prácu z pohľadu kvality a rovnako aj bezpečnosti práce – Elektro do 1000V 

• plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného 

 

 

POŽIADAVKY: 

• odborná spôsobilosť podľa Vyhlášky č.508/2009 min. §21 - výhodou 

• vodičský preukaz sk. B  – výhodou 

 

https://www.profesia.sk/praca/stredoslovenska-distribucna/C148588
https://www.profesia.sk/praca/stredoslovenska-distribucna/C148588
https://www.profesia.sk/praca/stredoslovenska-distribucna/C148588


 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY: 

• zodpovednosť 

• dodržiavanie pracovnej disciplíny a aktívny prístup 

• fyzická zdatnosť 

• flexibilita a pracovné nasadenie 

• samostatnosť 

 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade Vášho záujmu uvítame osobné stretnutie alebo nám zašlite profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na 

uvedené kontaktné údaje: 

 

email:   tkac@progresmt.sk 

Kontakt:  Martin Tkáč  +421 903 124 125 

 

 

Vzdelanie v odbore 

Elektrotechnika 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. vznikla v roku 2004 a zamerali sme sa hlavne na montáž a servis bezpečného priechodu, 

ELEKTRO do 1000V. Postupne sme na stavbách typu "priemyselné haly" získali potrebné skúsenosti a začali sme poskytovať širší 

rozsah služieb v oblasti ELEKTRO.  

 

Adresa spoločnosti: 

PROGRES MT s.r.o. 

Moldavská cesta 49 

040 11 Košice 

www.progresmt.sk 

www.bezpecnypriechod.sk 
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