Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13 | 042 19 Košice

Pracovník vlastnej ochrany – operátor kamerového systému
Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13
Mzdové podmienky: 762,00 EUR + zákonom dané príplatky
Termín nástupu: dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vykonáva službu v zmysle zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, smerníc pre
výkon vlastnej ochrany a ich príloh ako aj iných interných predpisov zamestnávateľa,
priamo dohľadá na dodržiavanie zákonných predpisov a interných predpisov
zamestnávateľa,
vykonáva ďalšie činnosti v zmysle zákona o SBS a riadi sa pokynmi nadradených,
vykonáva denné kontroly vonkajšieho stavu chráneného objektu,
kontroluje úplnosť dokladov a pomôcok určených pre výkon vlastnej ochrany,
plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi,
monitoruje dodržiavanie zásad BOZP zamestnancami BPMK v priestoroch chráneného
objektu,
vykonáva obchádzkovú činnosť,
monitoruje činnosť osôb v chránených objektoch kamerovým systémom,
vykonáva činnosť výjazdu k prevereniu signálu z elektronického zabezpečovacieho
systému,
zabezpečuje ochranu prepravy a ochranu osoby pri preprave.

Zamestnanecké výhody, benefity
•
príspevok na stravu zamestnanca
•
príspevok do DDP
•
príspevok na športové aktivity
•
príspevok na kultúrne akcie
•
príspevok na regeneráciu pracovnej sily
•
príspevok pri životných jubileách
•
zamestnávateľ umožňuje zamestnancom
zamestnávateľa
• mobilný telefón aj na súkromné účely

bezplatné

parkovanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• preukaz odbornej spôsobilosti na výkon SBS skupiny S alebo P
• vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
• PC, MS Office, užívateľská úroveň
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
• flexibilita
• komunikatívnosť
• samostatnosť pri riešení pracovných úloh
• práca na zmeny
• prax s obsluhou kamerových systémov

na

parkovisku

Vzdelanie:
•
•
•

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. a II. stupňa

Informácie:
V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis
s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na
osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.
Kontakt: 055/7871 301
- e-mail: bpmk@bpmk.sk
- adresa: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice

