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

svojho známeho na michaela.balazova@intechcontrol.sk 

OBCHODNO-TECHNICKÝ MANAŽÉR  

Plný úväzok Bratislava, Vlčie hrdlo  1800 - 2300€ plus odmeny 

  služobne celá SR            z úspešných zákaziek

   

Popis pracovnej ponuky 

Spoločnosť INTECH CONTROL hľadá Obchodno-technického manažéra v oblasti 

automatizácie, merania a regulácie, ktorý bude zodpovedný za získavanie realizáciu 

a odovzdanie zákazky a bude schopný viesť svoj pracovný tím.  

Obchodno-technický manažér musí vedieť prekonávať prekážky nielen v technickej oblasti ale 

aj v oblasti komunikácie so zákazníkom. Mal by byť vytrvalý a mať silnú vôľu dosahovať 

výsledky. Taktiež by mal byť čestný a tímový hráč. 

Obchodno-technický manažér komunikuje so zákazníkmi a dodávateľmi, dôležitá komunikácia 

bude aj s riaditeľom spoločnosti, ktorému budete podávať reporty a nemenej dôležité bude 

komunikovať s pracovným tímom, ktorému budete rozdeľovať úlohy. 

Hlavné činnosti: 

• Vedenie zákazky a riadenie pracovníkov v pracovnom tíme zákazky. 

• Zadávanie a kontrola plnenia úloh pre pracovný tím. 

• Vypracovanie komerčnej a technickej časti ponuky na realizáciu zákazky. 

• Cenová kalkulácia ponuky na realizáciu zákazky. 

• Návrh na riešenie a základné technické zadanie pre pracovný tím projektu. 

• Vypracovanie úplného zadania pre dopyt na akékoľvek technické zariadenie alebo 

výkon. 

• Spracovanie ponúk dodávateľov pre projekt do prehľadnej formy s návrhom dôležitých 

kritérií pre výber. 

• Výber dodávateľov a zariadení pre technické riešenie projektu. 

• Spracovanie podkladov výrobcu zariadenia do technickej špecifikácie potrebnej pre 

projektovú dokumentáciu. 

• Návrh technického riešenia elektrických obvodov pri rešpektovaní požadovanej 

koncepcie riešenia, platných noriem, vyhlášok a zákonov, resp. interných alebo 

všeobecných zvyklostí. 

• Návrh usmernenia, spôsobu inštalácie a zapojenia jednotlivých prístrojov, zariadení a 

potrebného materiálu v zmysle požiadaviek výrobcu a možností realizácie daného 

projektu vrátane grafického vyjadrenia v príslušných výkresoch a zoznamoch materiálu 

pre projektovú dokumentáciu. 

• Kvalifikovaný (dostatočne presný) odhad potrebného druhu a množstva prístrojov, 

zariadení, materiálov, pracovných síl, náradia a techniky pre navrhované technické 

riešenie. 

• Kvalifikovaný technický popis riešenia delený podľa potreby na časti dotýkajúce sa 

jednotlivých oblastí, ktoré sú buď riešením ovplyvnené, alebo pôsobia na riešenie, alebo 

to vyžaduje predpis (zákon, vyhláška, norma), alebo je to obvyklé. 

• Kvalifikovaný rozpočet projektu. 
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• Časový plán postupu prác pri realizácii projektu. 

• Organizácia a vykonanie nákupu všetkých subdodávok potrebných pre realizáciu 

projektu. 

• Organizácia a vykonanie inžinierskej činnosti potrebnej pre realizáciu projektu. 

• Prevzatie a tvorivé rozvinutie riešenia, ako aj detailov riešenia projektu pri jeho 

realizácii. 

• Koordinácia realizácie projektu v súčinnosti so všetkými zúčastnenými stranami. 

• Koordinácia servisu počas, ako aj po záručnej dobe zákazky. 

• Odovzdanie zákazky bez závad a nedorobkov zákazníkovi. 

• Evidencia základných informácií vznikajúcich v priebehu zákazky, vyhodnotenie 

zákazky. 

Požiadavky na uchádzača: 

• Vzdelanie VŠ, zameranie automatizácia, elektrotechnika 

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

• Prax min. 6 rokov 

• Pracovné schopnosti: MS Office (Word, Excel, Outlook) - spracovanie textov, AutoCAD, 

ELCAD - kreslenie elektrotechnických schém všetkého druhu výhodou 

• Aktívna znalosť technickej angličtiny 

• Vodičský preukaz  

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

k rastu spoločnosti 

Benefity: 

• Flexibilný pracovný čas (základný pracovný čas od 09:00-15:00 voliteľný prac. čas 

06:00-20:00) 

• Možnosť odborného a finančného rastu 

• Zaujímavá a rozmanitá práca 

• Participácia na zaujímavých a ambicióznych projektoch 

• Bonusy z úspešných zákaziek  

• Možnosť ubytovania za výhodných podmienok 

• Služobné auto, telefón a notebook 

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 

Informácie o výberovom konaní 

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

cez formulár na stránke www.intechcontrol.sk/kariera  
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