
Manažér stavby  
(pre veľké stavebné projekty) 
Miesto výkonu práce 
Bratislava 

Druh pracovného pomeru 
skrátený úväzok, živnosť 

Termín nástupu 
ASAP 
 
Mzdové podmienky (brutto) 
základná hrubá mzda 1.000 €; variabilná zložka hrubej mesačnej mzdy podľa skúseností a 
kvalifikácie kandidáta 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- prevzatie staveniska, stav. pripravenosti; 
- preberanie výrobkov a skiel pri návoze (dodacie listy, kontrola stavu); 
- vyhotovovanie škodových zápisov; 
- účasť na poradách a kontrolných dňoch; 
- vedenie stavebného denníka; 
- kontrola správnosti montáže výrobkov; 
- čiastkové odovzdávanie namontovaných výrobkov (po namontovaní jednotlivého 
podlažia); 
- tvorba mesačných súpisov vykonaných prác; 
- evidencia postupu montáže na výkresoch; 
- koordinácia s ostatnými dodávateľmi; 
- komunikácia s prípravným tímom; 
- zodpovednosť za pridelené skupiny montážnych pracovníkov; 
- zodpovednosť za správnu montáž výrobkov; 
- zodpovednosť za inventár kancelárskej bunky; 
- kontrola dodržiavania BOZP pridelených ľudí na stavbe; 
- spolupráca s hlavným manažérom projektu (Slovaktual) a montážnymi skupinami. 

 



Zamestnanecké výhody, benefity 
- pôsobenie v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti; 
- možnosť spolupráce na ďalších zaujímavých pripravovaných projektoch (perspektíva 
spolupráce do budúcnosti); 
- možnosť vykonávania inej kancelárskej práce popri ponúkanej pozícii 

Informácie o výberovom konaní 
Ďakujeme za Váš záujem pracovať v našej spoločnosti. 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
29.2.2020 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
stavebníctvo 

Vodičský preukaz 
B 

Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- organizačné schopnosti; 
- odolnosť voči stresu; 
- schopnosť čítať a porozumieť projektovej dokumentácii; 
- schopnosť riadiť tím pracovníkov; 
- vysoká miera flexibility a zodpovednosti 
- samostatnosť, spoľahlivosť 
- zmysel pre detail 

 

 



Stručná charakteristika spoločnosti 
Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. je jedným z najväčších výrobcov plastových okien na 
Slovensku. Od roku 2008 je spoločnosť súčasťou nadnárodného koncernu Arbonia AG. 
Firma v súčasnosti zamestnáva viac ako 600 zamestnancov. Na Slovensku a na niektorých 
exportných trhoch, ako je Česko a Rakúsko, disponuje vlastnou, predajcami 
podporovanou, organizáciou odbytu. Sieť obchodníkov predstavuje okolo 150 
vzorkových predajní, v ktorých je zamestnaných viac než 200 zamestnancov. 
Naša spoločnosť rýchlo rastie, preto hľadáme perspektívnych, ambicióznych kolegov do 
nášho tímu. 

Adresa spoločnosti 
SLOVAKTUAL s.r.o. 
272  
972 16 Pravenec 
http://www.slovaktual.sk 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Ing. Milan Kostolník 
Tel.: +421902950645 
E-mail: m.kostolnik@slovaktual.sk 
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