
Konštruktér - projektant 
ZTS VVÚ Košice, a.s. 
Miesto práce  
Južná trieda 95, Košice 
Druh pracovného pomeru  
plný úväzok 
Termín nástupu  
01.05.2018 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny  
dohodou 
 
Informácie o pracovnom mieste 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Projekcia jednoúčelových zariadení. 
Zodpovedá za: 
-projekčné riešenie uzlov, skupín a celkov zariadení  
-tvorbu, spracovanie a úplnosť dokumentácie podľa projektov, resp. ideo¬vých 
návrhov a výpočtov 
-komplexnosť riešenia vrátane výberu vhodných kompletačných prvkov  
-úpravu dokumentácie podľa prípadných požiadaviek výroby, dodávateľov, 
užívateľov resp. podľa skúšok 
- riadenie podriadených pracovníkov na projekte 
 
Právomoc: 
-schvaľovať dokumentáciu a zmeny v rozsahu vlastného spracovania, pokiaľ 
nejde o zmeny parametrov 
-odsúhlasovať zmeny subdodávok pre vlastné riešenie 
-navrhovať program a metodiku skúšok v rozsahu vlastného riešenia 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 
odmeňovanie podľa vnútorných smerníc firmy 
prémie a odmeny 
pružná pracovná doba 
príspevky do 2. a 3. piliera 
závodné stravovanie 
NB a mobilný telefón 
príspevky na kultúrne a športové akcie 
 
Informácie o výberovom konaní 
CV zasielať na adresu spoločnosti v elektronickej forme. Každý uchádzač bude 
pozvaný na osobný pohovor. 
Požiadavky na zamestnanca 
 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské II. stupňa 
 
Vzdelanie v odbore 
mechatronika, strojárstvo 



 
Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 
Ostatné znalosti 
Microsoft Excel - základy 
Microsoft Outlook - pokročilý 
Microsoft PowerPoint - základy 
Microsoft Project - základy 
Microsoft Word - pokročilý 
Solid Edge - pokročilý 
Vodičský preukaz B 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
samostatnosť, schopnosť riadiť kolektív, prezentačné schopnosti 
 
Stručná charakteristika spoločnosti 
Priemyselná automatizácia, robotika. Vývoj, výroba a dodávka na kľúč zariadení 
pre priemyselnú automatizáciu pre papierenský, drevársky, chemický a iný 
priemysel, ako aj jadrovú energetiku. 
Počet zamestnancov 
100-149 zamestnancov 
 
Adresa spoločnosti 
ZTS VVÚ Košice, a.s. 
Južná trieda 95  
04124 Košice 
http://www.ztsvvuke.sk 
  
 Ing Juraj Orth 
 riaditeľ DSaZ 
Divízia stroje a zariadenia 
  
ZTS VVU Košice,a.s. 
Južná trieda 95 
041 24 Košice 
Slovenská republika 
url. www.ztsvvu.eu 
  
Tel. +421 55 6834 132 
Fax +421 55 6834 220 
Mob. +421 905 240 872 
e-mail juraj.orth@ztsvvu.eu 
 


