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Moravské Lieskové 655  Tel.: 0905 925 411 
916 42 Moravské Lieskové  E-mail: martin.zibrin@reprogas.sk 
http://www.reprogas.sk 

STAVBÁR S CÉČKOM 

Informácie o pracovnom mieste 
Miesto práce: Moravské Lieskové 1335, 916 42 Moravské Lieskové, Trenčiansky kraj 
Ponúkaný plat (brutto): 720 - 940 EUR/mesiac (základný plat + pohyblivá zložka mzdy) 
Termín nástupu: 1. 6. 2019 alebo podľa dohody 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

▪ vedenie nákladného motorového vozidla, manipulácia s nákladom 

▪ vykonávanie jednoduchých prípravných a dokončovacích stavebných prác pri realizácii 

vodovodov, plynovodov a kanalizácií 

▪ obsluha jednoduchých stavebných strojov a zariadení stavebnej výroby, čistenie strojov a 

zariadení a spolupráca pri ich údržbe, čerpanie pohonných hmôt do zverených stavebných 

strojov a zariadení, 

▪ manipulačné práce, práca s el. ručným náradím, práca s pneumatickým náradím, 

▪ efektívne hospodárenie s majetkom spoločnosti, údržba strojov a zariadení 

Iné výhody 

▪ Práca v stabilnej regionálnej spoločnosti s 25-ročnou históriou na trhu 

▪ Práca na trvalý pracovný pomer s komplexným zabezpečením údržby pracovných odevov  

▪ Práca na jednu smenu v mladom kolektíve 

▪ Služobný mobilný telefón 

▪ Príspevok na stravu nad rámec zákona 

▪ 13. plat - koncoročná odmena 

▪ Práca v regióne (nechodíme na týždňovky)  

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie 

▪ stredoškolské bez maturity 

▪ stredoškolské s maturitou 

Vodičský preukaz skupiny „C“ 

Požadovaná prax 1 rok 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

▪ zodpovednosť a spoľahlivosť 

▪ manuálna zručnosť 

▪ pozornosť a precíznosť 

Informácie o výberovom konaní 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2019, na e-mailovú adresu našej 

spoločnosti je nutné zaslať stručný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktu, alebo nám zavolajte na 

telefónne číslo 0905 925 411. 
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