JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a.s.
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

Odbor zamestnaneckých záležitostí vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu v odbore
4320 – Odbor podpory a prevádzky IT

technik správy – HW TIS V1
Informácie o pracovnej pozícii
Stručná charakteristika hlavných činností :
•

zabezpečuje funkčnosť a správnu činnosť HW technologického informačného
a riadiaceho systému JAVYS, operátorských pracovísk TIS a jednotiek napájania UPS,
vrátane zobrazovania a prenosov

Miesto výkonu práce:

Jaslovské Bohunice

Termín nástupu:

01. 09. 2018

Druh pracovného pomeru:

na plný úväzok

Kvalifikačné požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie

Zameranie, odbor:

elektrotechnický
automatizácia alebo elektronika

Počet rokov odbornej praxe:

min. 5 rokov v odbore

Mzda:

od 1 100 Eur (v závislosti od úrovne kvalifikácie
a relevantných pracovných skúseností)
+ motivujúca výkonnostná zložka mzdy

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
•
vyhláška 508/2009 Z.z. § 21 alebo § 23 ods. 1, 2 Vyhl.
•
znalosť meracej a regulačnej techniky: snímače, prevodníky, analógové (znalosť
meracích obvodov 4-20mA a 0-10V) a digitálne jednotky styku s prostredím Peekel
•
skúsenosti so správou serverov IBM
•
znalosť sieťovej infraštruktúry: Qnet-ARCnet, Cisco Catalyst, Cisco IOS
•
znalosť operačných systémov : Linus, QNX, Windows
•
znalosť databáz MySQL
•
v prípade potreby vykonávať technickú podporu aj v miestach s možným ionizujúcim
žiarením
•
zdravotná spôsobilosť pre prácu v prostredí ionizujúceho žiarenia
•
anglický jazyk, ruský jazyk – základy pre štúdium prevádzkovej dokumentácie
•
technická zručnosť, zodpovednosť, flexibilnosť
•
občianska bezúhonnosť
Kontaktné údaje
Bližšie informácie:

PhDr. Martin Ružek
vedúci sekcie informatiky a telekomunikácií – poverený riadením
telef. kontakt: 02 48262515

Informácie o výberovom konaní:
Ak Vás ponuka zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu,
zašlite prosím motivačný list a štruktúrovaný životopis v termíne do 20.07.2018 na mailovú
adresu: zamestnanie@javys.sk, alebo poštou na adresu: Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, odbor zamestnaneckých záležitostí, 821 02 Bratislava
V Bratislave,
dňa 11.07.2018

