
Údržbár, elektrikár 
Ružinovský domov seniorov 
 

Druh pracovného pomeru  

plný úväzok  

Mzdové podmienky (brutto) 

Od 900  do 1100 EUR/mesiac 

 

Informácie o pracovnom mieste 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Tvojou hlavnou náplňou práce bude kontrolovať vodovodné siete, vrátane výmeny tesnenia, kontrolovať 

uzatvorenie rozvádzačov elektrickej inštalácie, prívodných šnúr k spotrebičom a osvetlenia, kontrolovať 

tesnenia ústredného kúrenia v obytných jednotkách, chodbách, suterénnych priestorov, v administratívnych 

a zdravotníckych priestoroch, kontrolovať dažďovú kanalizáciu, strechu, bleskozvody a uzemňovacie spoje 

na strojovom zariadení, kontrolovať núdzové osvetlenie. Budeš vykonávať bežnú údržbu v garsónkach 

klientov RDS na základe ich oprávnených požiadaviek a bežnú údržbu v zariadení. Budeš kontrolovať 

funkčnosť všetkých strojov v zariadení a budeš zabezpečovať inštaláciu nových elektrospotrebičov v RDS 

a nutnú opravu použitých elektrospotrebičov a elektrických  zariadení. Budeš sa podieľať na prácach 

spojených so zariaďovaním a kompletizáciou obytných jednotiek pre klientov 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 
- 37,5 hodinový pracovný týždeň, 

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, 

- príspevok na DDS vo výške 45,-€ mesačne, 

- príspevok na športovú činnosť dieťaťa, 

- min. 1x ročne odmeny (snažíme sa dvakrát, zvyčajne sa nám to aj podarí ☺ ), 

- po splnení podmienok príspevok na rekreáciu, 

- po dohode príspevok na zvyšovanie kvalifikácie, 

- štedré sociálne benefity podľa vnútorného predpisu, 

- v prípade potreby flexibilný pracovný čas, 

- po skončení pandemickej situácie plánujeme aj teambuildingy. 

 

Informácie o výberovom konaní 
Štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu zariadenia alebo e-mailom na adresu 

mzdoveoddelenie@rdssklenarova.sk . Vo svojom životopise uveďte, že súhlasíte so spracovaním Vašich 

osobných údajov spoločnosťou Ružinovský domov seniorov pre účely sprostredkovania zamestnania podľa 

Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení. Kontaktovať budeme 

len uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady. 

 

Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou  

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

 

Vzdelanie v odbore 
Elektrotechnické alebo pre osoby bez elektrotechnického vzdelania je potrebné akreditované vzdelávanie 

Elektrotechnické minimum s osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho 

programu  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM  



Držiteľ tohto osvedčenia plní podmienku pre získanie osvedčenia "§ 21 - elektrotechnik"  podľa vyhl. 

MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v platnom znení a neskôr po získaní príslušnej odbornej praxe plní 

podmienky pre získanie osvedčení §22 a §23 do 1000 V, obj.tr.A a B. 

 

Počet rokov praxe 
5 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Samostatnosť, bezúhonnosť, komunikačné zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita. 

 

Inzerujúca spoločnosť 
Stručná charakteristika spoločnosti 
Ružinovský domov seniorov je najväčšie zariadenie pre seniorov na Slovensku. Štruktúra klientov je 

rôznorodá, či už zdravotne alebo povahovo, tvoríme však veľkú rodinu. V prevádzke na Sklenárovej máme 

250 klientov a125 zamestnancov. Väčšina klientov u nás žije vo "svojich" bytoch, zhruba 30 klientov však 

máme na oddelení so zníženou mobilitou, títo klienti si vyžadujú intenzívnejšiu opatrovateľskú 

starostlivosť. Ako jedno z mála zariadení na Slovensku sme aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

V druhej prevádzke na Pivoňkovej máme ďalších 38 klientov, pričom ide prevažne o ležiacich pacientov. 

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku sme aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo ti môže 

napovedať o štandardoch starostlivosti, akú u nás poskytujeme. 

 

Ak si človek, ktorý má stále potrebu veci zlepšovať a inovovať, hľadáme práve teba. Ako zariadenie máme 

záujem sa stále posúvať vpred a hľadáme človeka, ktorý nám v tom pomôže. Ak máš záujem sa o nás 

dozvedieť viac, pozri si našu stránku www.rdssklenarova.sk. Na našom Facebooku nájdeš bohatú 

fotogalériu, aby si videl, ako to u nás reálne vyzerá: www.facebook.com/ruzinovsky.domov.seniorov. 

 

Odpustíme si klišé o mladom a dynamickom kolektíve ☺Náš kolektív je naopak vekovo vyrovnaný, 

veríme, že prínosom môže byť mladosť a dravosť, ale aj skúsenosti a rozvaha. Preto u nás nájdeš 

zamestnancov ktorí sú tesne po skončení školy, ale aj zamestnancov tesne pred dôchodkovým vekom. 

Dôležité je však, že tvoria tím a robí sa im spolu dobre ☺ 

 

Počet zamestnancov 
100-149 zamestnancov 

 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Katarína Kavivanovová 

Tel.: +421 2 53 48 02 17 

Mail: mzdoveoddelenie@rdssklenarova.sk 
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