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PRACOVNÍK MTZ 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce: Železničná 3A, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj 
Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 1375 EUR/mesiac (základný plat + pohyblivá zložka mzdy) 
Termín nástupu: 1. 4. 2023 alebo po dohode 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, čiastočný úväzok 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

ČOMU SA BUDEŠ U NÁS VENOVAŤ? 

• vedenie skladu a skladového hospodárstva, prijímanie zásob do skladu   
• evidencia skladových zásob v informačnom systéme 

• vyskladňovanie zásob zo skladu na základe prijatých požiadaviek 

• evidencia majetku fyzicky v informačnom systéme 

• vybavovanie výmen a opráv technických zariadení (stroje, nástroje, pomôcky) vrátených 
oddeleniu MTZ z dôvodu poruchy 

• vyhľadávanie a výber dodávateľov, zodpovednosť za výber, zloženie a cenu 
objednávaných tovarov a služieb 

• zadávanie požiadaviek na cenové ponuky, vyhodnocovanie a výber CP 

• vybavovanie reklamácií (zistené na prijatom tovare)   

Iné výhody 

ČO TI PONÚKAME? 

* spoluprácu s mladým a zanieteným kolektívom stabilnej regionálnej spoločnosti; 

* ponúkame možnosť sebarealizácie, osobnostného a profesného rozvoja formou interných a 

externých školení; 

* internú aj externú komunikáciu prostredníctvom moderných 

technológií (telefón, licencia Office 365 - hlavne pre využitie 

projektovej a komunikačnej aplikácie TEAMS.) 

* firemný telefón, 

* na teambuildingoch a rodinných dňoch spoznáš, že sme 

dynamický tím a #MakameDoCervena 

* ďalšie benefity nájdeš aj na našom webe 

www.reprogas.sk/kariera 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie  

▪ stredoškolské s maturitou 

http://www.reprogas.sk/kariera
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Vodičský preukaz skupiny „B“ 

Pokročilé užívanie balíka Microsoft office 365 (Outlook, Excel, Word, Teams, Sharepoint) 

Znalosť ekonomického a skladového softvéru (výhodou Money S5) 

Požadovaná prax 1 rok 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

- veľmi dobré komunikačné zručnosti; 

- kreativita, chuť hľadať nové a efektívne riešenia, ale aj dodržiavať predpísané postupy; 

- samostatnosť, zodpovednosť, orientácia na výsledky. 

Informácie o výberovom konaní 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.4.2023, na e-mailovú adresu 

lubica.jamriskova@reprogas.sk je nutné zaslať stručný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktu, 

alebo nám zavolajte na telefónne číslo 0905 925 411. 


