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Upratovačka 
 
Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13 a objekty v správe 
spoločnosti 
 
Mzdové podmienky (brutto):  332,26 €  
 
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na kratší pracovný čas (4 hodiny denne) 
 
Termín nástupu: dohodou 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
V rámci upratovania kancelárskych a spoločných priestorov: 

- utieranie prachu, 
- vynesenie smetných košov, 
- umývanie a dezinfekcia nekrytých podláh, 
- umývanie a dezinfekcia umývadiel a kuchynských liniek, 
- čistenie a upratovanie výťahových kabín 
- vysávanie podlahových kobercových krytín 

V rámci upratovania sociálnych  priestorov: 
- umývanie podláh a dezinfekcia, 
- čistenie umývadiel a dezinfekcia, 
- čistenie WC mís a pisoárov a dezinfekcia, 
- doplňovanie toaletných potrieb  

Ostatné činnosti: 
- čistenie a dezinfekcia schodiskových madiel, 
- umývanie zrkadiel 
- ostatné činnosti bežné pre pozíciu Upratovačka 

 

Upratovanie exteriérov budov – zametanie okolia, zbieranie odpadkov, vysypávanie smetných 
košov  

Zamestnanecké výhody, benefity 
• príspevok do DDP 
• príspevok na športové aktivity 
• príspevok na kultúrne akcie 
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily 
• platená dovolenka nad rámec zákona 
• príspevok pri životných jubileách 

 
Osobnostné predpoklady a zručnosti:  

• flexibilita 
• spoľahlivosť 
• dochvíľnosť 
• chuť pracovať 
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Vzdelanie:  
základné 
stredoškolské bez maturity 

 
Počet voľných pracovných miest: 2  
 
Kontakt: 055/7871 346, 055/7871 301 
 
Informácie: 
 
V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, tak nás prosím kontaktujte. Ďakujeme a tešíme sa na 
prípadnú spoluprácu.  

- email: adela.liptakova@bpmk.sk 

- resp. poštou na adresu: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
                                            Južné nábrežie 13 
                                            042 19  Košice 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                              
                                                     

 
 
 
 


