Odborník pre
elektrotechniku/informatiku
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Duálna akadémia z.z.p.o, Jána Jonáša 5, Bratislava – Devínska Nová Ves
Termín nástupu
asap
Rozsah úväzku
100 %
Počet študentov školy
388
Počet zamestnancov
25-49
Informácie o pracovnom mieste
Hľadáme človeka:















s chuťou napredovať a učiť sa nové veci
ideálne VS elektro, alebo aspoň SŠ
ideálne pár rokov praxe (nie je to KO kritérium)
ideálne oblasť automatizácie (PLC, Robotika)
(veľmi) pozitívny vzťah k IT (nie je to KO kritérium)
tímový hráč
min. §22 (v krajnom prípade aspoň §21)
ochota odovzdávať vedomosti
otcovsky prístup
pozitívny vzťah k priemyslu, k technike
vie si vyhrnúť rukávy keď treba (nie na šéfa J)
nie len teoretik, ideálne silný praktik
pri problémoch aktívne hľadá ako sa to dá...
nemá rád slová začínajúce na ne- (neviem, nechcem, nedá sa, nejde to, ....)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka.
Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke.
Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok.
Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho
technologického postupu.

Skúšanie vedomostí a pozornosti žiakov formou kontrolných otázok.
Uskutočňovanie praktických ukážok.
Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu,
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.
Zamestnanecké výhody, benefity
- odborné školenia a kurzy automatizácia (PLC) a robotika sú poskytované zdarma
- 8 týždňov dovolenky
- 13. plat
- čiastočná dotácia stravy
- stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí vzdelávajú v
systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia, Matador Holding a
Siemens
- prehĺbenie vlastnej kvalifikácie
Informácie o výberovom konaní
Požadované doklady:
profesijný životopis
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnické
Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint – základné znalosti, práca s internetom a elektronickou
poštou
Mzda
Nástupný plat minimálne 1000 EUR (brutto)
Vodičský preukaz
B
Osobnostné predpoklady na uchádzača
min. § 21 o elektrotechnickej spôsobilosti
znalosti pneumatiky a elektropneumatiky výhodou
znalosti riadiacej techniky výhodou
pedagogické minimum
chuť ďalej sa vzdelávať
manuálna zručnosť
technické myslenie

Kontaktné informácie
Adresa
Duálna akadémia z.z.p.o
Jána Jonáša 5
841 08 Bratislava
www.dualnaakademia.sk
Kontaktná osoba
Milan Ráchela
0911 995156

