
INTECH CONTROL SPOL. S R.O. 

Vlčie hrdlo 4846, PO BOX 39, 820 03 Bratislava 

PROCESS AUTOMATION 
 

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Pozrite si iné voľné pracovné pozície na www.intechcontrol.sk/kariera alebo nám odporučte 

svojho známeho na email michaela.balazova@intechcontrol.sk 

PROJEKTANT  

Plný úväzok Bratislava, Vlčie hrdlo 1000 - 1500€ plus odmeny z  

        úspešných zákaziek 

Popis pracovnej ponuky 

Do nášho tímu hľadáme projektanta, ktorý má rád výzvy vo forme rôznorodých technických 

zadaní a chuť rozvíjať svoje zručnosti za pomoci skúsených odborníkov. 

Hlavné činnosti: 

• Činnosti pri projektovaní (Kreslenie všetkých druhov schém a typovanie textových 

údajov potrebných pre projekt vo forme a obsahu zadanej nadriadeným 

pracovníkom). 

• Činnosti pri realizácii(Autorský/Technický dozor, pomoc pri koordinácii a pod.). 

• Vykonávanie pomocných činností súvisiacich s projektmi podľa pokynov 

nadriadeného pracovníka, čo býva - kopírovanie, vytlačenie, kompletizácia, odvezenie 

alebo iná úprava jednotlivých častí projektu alebo podkladov s ním súvisiacich. 

• Zisťovanie skutkového stavu v prevádzke. 

• Asistencia pri výkonoch realizácie projektov, čo býva evidencia, presun, kontrola 

rôznych zariadení a materiálu, ako aj vyhotovenie príslušných záznamov. 

• Prevzatie a tvorivé rozvinutie koncepcie riešenia ako aj detailov riešenia projektu pri 

jeho realizácii. 

Požiadavky na uchádzača: 

• Vzdelanie SŠ alebo VŠ zameranie, automatizácia, elektrotechnika 

• Odborná spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009, min. § 21 

• Pracovné schopnosti: AutoCAD, ELCAD - kreslenie elektrotechnických schém 

všetkého druhu, MS Office (Word, Excel, Outlook) - spracovanie textov 

• Aktívna znalosť technickej angličtiny výhodou 

• Vodičský preukaz výhodou  

• Tímový duch 

• Odhodlanie vykonávať svoju profesiu, aktívne sa vzdelávať a zdokonaľovať, prispievať 

k rastu spoločnosti 

Benefity: 

• Flexibilný pracovný čas 

• Možnosť odborného a finančného rastu 

• Zaujímavá a rozmanitá práca 

• Individuálne schopnosti a výsledky práce oceňujeme v odmenách 

• Bonusy z úspešných zákaziek 

• Práca v stabilnej spoločnosti s 23 ročnou tradíciou 

• Možnosť ubytovania za výhodných podmienok 
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Informácie o spoločnosti 

Spoločnosť INTECH CONTROL ponúka svojim obchodným partnerom komplexné riešenia v 

oblasti automatizácie, merania a regulácie vrátane všetkých potrebných súvisiacich služieb. 

Tiež sa zaoberá distribúciou, predajom a servisom meracej techniky ako oficiálny partner 

spoločnosti GE Oil&Gas, Digital Solutions v Slovenskej Republike a tiež oficiálny zástupca 

spoločnosti Vympel GmbH. Viac informácií o spoločnosti nájdete na webovej stránke 

www.intechcontrol.sk 

Kontaktné informácie 

Email s vaším životopisom posielajte na adresu michaela.balazova@intechcontrol.sk alebo 

cez formulár na stránke www.intechcontrol.sk/kariera  
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