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

Údržbár
Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13 a objekty v správe
spoločnosti
Mzdové podmienky: 878,00 EUR
Termín nástupu: dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• drobné a stredné opravy rozvodov vody, ústredného kúrenia, odpadov, plynu
• výmena zariaďovacích predmetov (batérie, WC misy, umývadla, vane, WC splachovače, plynové
sporáky a pod.)
• drobné opravy stolárskych konštrukcií
• zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a bezpečnej prevádzky zverených technických zariadení
objektu
• výkon kontroly, preventívna údržba technických a technologických zariadení prevádzky,
vedenie prevádzkových denníkov zariadení
• výkon činnosti preventívnych prehliadok zariadení objektu podľa schváleného harmonogramu
a rozsahu
• realizácia drobnej a bežnej údržby prevádzok, prípadná diagnostika zariadení, odpisy meračov
energií a médií
• spolupráca a koordinácia pri kontrole a servisných zásahoch tretích strán, návrhy technických
a procesných zlepšení
• práca s technickou dokumentáciou
• podpora a súčinnosť pri kontrole vyhradených technických zariadení
• evidencia porúch a požiadaviek
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
• mobilný telefón aj na súkromné účely
• zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• vodičský preukaz skupiny B
• dobrý zdravotný stav ( práce vo výškach , nočná práca ... )
• flexibilita
• chuť rozširovať svoje schopnosti vzdelávať sa
• vítané akékoľvek platné osvedčenia (merače vody, PPR), zváračský preukaz
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) v danom odbore
Dĺžka praxe: 5 – 10 rokov
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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-mailom: bpmk@bpmk.sk
- poštou na adresu:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice
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