
Projektový manažér 

Miesto práce  
Južné nábrežie, Vyšné Opátske  
Druh pracovného pomeru  
plný úväzok  
Termín nástupu  
Dohodou  
Mzdové podmienky (brutto) 
855 - 1 200 EUR/mesiac  

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Hľadáme šikovného kolegu s technickými zručnosťami, ktorého náplňou bude starostlivosť 
o projekt implementácie informačného systému pre správu bytov, základných nastavení 
a podpory pre užívateľov.  
 
Zabezpečuje: 
• Riadenie dátového toku, evidencie a technického riešenia požiadaviek spojených s 

informačným systémom 
• Poskytnutie prvotnej technickej či funkčnej podpory 
• Zbieranie žiadostí, analýza a vyhodnocovanie, postúpenie žiadostí dodávateľskej spoločnosti 

a spolupráca pri riešení neštandardných stavov s ďalšou úrovňou technickej podpory  
• Efektívne spracovanie a riešenie prichádzajúcich žiadostí od zamestnancov spoločnosti 
• Návrh nových riešení samostatne i v súčinnosti s vývojármi aplikácie  
• Spravovanie užívateľských kont a nastavenie oprávnení informačného systému 
• Identifikovanie prichádzajúcich požiadaviek, zaradenie, kategorizácia a riadenie 
• Školenia zákazníkov a zamestnancov do ponúkaných systémov  
• Vykonanie vzdialeného odstraňovania problémov pomocou diagnostických techník a 

relevantných otázok  
 

  Zamestnanecké výhody, benefity 
A/ Benefity súvisiace s čerpaním sociálneho fondu: 
1. Príspevok na stravu zamestnanca 
2. Príspevok do DDP 
3. Príspevok na športové aktivity 
4. Príspevok na kultúrne akcie 
5. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 
 
B/ Benefity poskytované zo mzdových prostriedkov: 
1. Platená dovolenka nad rámec zákona 
2. Príspevok do DDP 
3. Príspevok pri životných jubileách 
4. Slávnostné večierky a podujatia 
 
C/ Ostatné benefity: 
Zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa 
 
Informácie o výberovom konaní 
Spôsob výberu: 
1. Výber na základe CV, motivačný list, referencie 
2. Osobný pohovor pred komisiou 

Požiadavky na zamestnanca 



Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  
stredoškolské s maturitou  
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie  
vysokoškolské I. stupňa  
vysokoškolské II. stupňa  
 
Vzdelanie v odbore 
Elektrotechnika, Informatika 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - mierne pokročilý (B1) 
 
Vodičský preukaz 
B 
 
Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
• Praktické skúsenosti v oblasti IT min. 6 mesiacov (akceptovateľné aj mimo pracovného 

pomeru za predpokladu technických vedomostí a vybudovaných pracovných návykov) 
• Komunikatívnosť, asertivita, pro-zákaznícky prístup 
• Znalosť inštalácie aplikácií, upgrade SW a HW, zálohovanie 
• Prax v projektovom managemente 
• Základné skúsenosti s inštaláciou a konfiguráciou IT techniky 
• Technické znalosti a zručnosti 
• Prehľad a orientácia v oblasti IT 
• Analytické myslenie 
• Samostatnosť, flexibilita, manažérske zručnosti 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. je v súčasnosti správcom 166 nebytových priestorov, 1920 
obecných bytov, 120 spoločných priestorov, 29 administratívnych budov, 1 športová hala, 6287 
vlastníckych bytov všetko v celkovej výmere podlahových plôch 563 763,66 štvorcových metrov. 
Administratívne budovy obsahujú, obchodné priestory, ambulancie, sklady, kancelárie, 
zasadačky, spoločné priestory, ktoré sú na dlhodobý i krátkodobý p r e n á j o m. Ponúkané 
služby a práce sa opierajú o dlhoročné skúsenosti spoločnosti so správou, údržbou a obnovou 
bytového a domového fondu. Pracovníci našej spoločnosti na ponúkané služby a práce sú riadne 
zaškolení a v prípade, že to vyžaduje legislatíva na druh poskytovanej služby, alebo práce majú 
príslušnú odbornú spôsobilosť. 
Počet zamestnancov 
150 - 199 zamestnancov 
Adresa spoločnosti 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Južné nábrežie 13  
042 19 Košice 
Kontakt 
 
Kontaktná osoba: Mária Durová 
Tel.: +421557871329 
E-mail: poslať životopis 
 

tel:+421557871329
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3871630&inc_stat=1

