ABSOLVENTI VYSOKÝCH ŠKÔL
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., prevádzkujúca železničnú osobnú dopravu prijme do
interného absolventského programu ZSSK ABSOLVENTOV VŠ elektrotechnického, strojníckeho
alebo dopravno - technického zamerania.

Voľné pracovné miesta v absolventskom programe ZSSK pre rok 2018
Názov profesie,
na ktorú sa absolvent
v absolventskom
programe pripravuje
ABSOLVENT –
TECHNICKOHOSPODÁRSKY
ZAMESTNANEC

Počet
voľných
miest
1

Pracovisko výkonu absolventského programu

Predpokladaný
termín nástupu/
prijímanie
žiadostí
IHNEĎ/ IHNEĎ

Sekcia údržby a opráv, Tupého 4, Bratislava
Náplň práce:
Analyzuje a spracováva požiadavky na realizáciu všetkých
stupňov údržby a opráv. Koordinuje prístavbu do opráv a
samotnú realizáciu opráv ŽKV v celoslovenskom rozsahu v
spolupráci s pracoviskami prevádzky, pracoviskami údržby a
opráv a s útvarmi technologického zabezpečenia na úseku
opráv aj úseku prevádzky.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Zodpovednosť,
komunikatívnosť,
pracovitosť,
schopnosti, vzťah k železničnej problematike
-

analytické

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore:
- strojnícke zameranie
- dopravno-technické zameranie
- elektrotechnické zameranie

-

Jazykové znalosti:
- Anglický jazyk – Stredne pokročilý, znalosť je výhodou
alternatíva:
- Nemecký jazyk - Stredne pokročilý, znalosť je výhodou
Ostatné znalosti:
- Microsoft Excel – pokročilý
- Microsoft Word – klasický užívateľ
- Microsoft Outlook – klasický užívateľ

ABSOLVENT –
TECHNICKOHOSPODÁRSKY
ZAMESTNANEC

1

Sekcia marketingu, Oddelenie obchodu a mimoriadnych prepráv
, Pri bitúnku 2, Košice

IHNEĎ/ IHNEĎ

Náplň práce:
Spracovanie objednávok - podklad pre kalkuláciu mimoriadnej
železničnej prepravy. Denná komunikácia s klientmi zo
Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Poľska (častá
komunikácia v cudzom jazyku – maďarčina, nemčina
i angličtina).Prezentácia
portfólia
mimoriadnej
prepravy
ZSSK,a.s. – mimoriadne vlaky, privesené vozne, spoločenský
vozeň – zastrešenie celého procesu mimoriadnej prepravy –
prepravy mimo GVD. Kalkulácia na základe firemných
predpisov, vedenie štatistík MP a prebiehajúcich MP. Kontrola
a úprava cien podľa požiadaviek zákazníka a interných
predpisov ZSSK,a.s.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Zodpovednosť, komunikatívnosť, pracovitosť, zmysel pre detail,
vzťah k železničnej doprave a preprave
-

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore:
- železničná doprava
- obchod, financie (ekonomicko-technický smer)

-

Jazykové znalosti:
- Maďarský jazyk - Stredne pokročilý
- Nemecký jazyk - Stredne pokročilý, znalosť je výhodou

-

Ostatné znalosti:
- Microsoft Excel – pokročilý
- Microsoft Word – klasický užívateľ
- Microsoft Outlook – klasický užívateľ
- Hospodárska korešpondencia – základy, je výhodou
- Fakturácia – základy, je výhodou

V prípade záujmu zašlite žiadosť o prijatie do absolventského programu  štruktúrovaný životopis
 kópiu VŠ diplomu aj s dodatkami v zmysle rozpisu v tabuľke na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
Mgr. Martina Hlavatá
Sekcia odborného vzdelávania a správy ĽZ
Rožňavská 1,
832 72 Bratislava 3
alebo emailom na:
hlavata.martina@slovakrail.sk.
Na vstupný pohovor bude uchádzač pozvaný po predložení všetkých požadovaných dokladov
a splnení podmienok vzdelania. Originál požadovaných dokladov je uchádzač povinný predložiť
pri účasti na vstupnom pohovore.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. čísle: 02/2029 5163.

