
Voľné pracovné miesta 

 

Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská 

Bystrica prijme pedagogického zamestnanca na pozíciu: 

Majster odbornej výchovy so zameraním na elektrotechniku (silnoprúdovú 

techniku) 

Odbor:   mechanik elektrotechnik 

      elektromechanik 

 

Termín nástupu: 1.9.2019 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom a maturitou 

- zameranie na elektrotechniku (silnoprúdovú techniku) 

- ovládanie štátneho jazyka 

- vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Zz. výhodou. 

 

Iné požiadavky: 

- spoľahlivosť 

- komunikatívnosť 

- schopnosť viesť malý kolektív 

- možnosť nadobudnutia doplnkového pedagogického štúdia počas 

zamestnania 

- možnosť nadobudnutia vysokoškolského vzdelania počas zamestnania 

Požadované doklady: 

Na uvedenú e-mailovú adresu prosím zaslať elektronicky žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný životopis a kontaktné údaje. 

 

Kontakt: 

e-mail: marian.kunstar@gmail.com 

tel. č. : 48/4161496, 0911579651 

mailto:marian.kunstar@gmail.com


Voľné pracovné miesta 

 

Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská 

Bystrica prijme pedagogického zamestnanca na pozíciu: 

Majster odbornej výchovy so zameraním na strojárstvo – CNC techniku 

Odbor: mechanik nastavovač 

    programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

 

Termín nástupu: 1.9.2019 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom a maturitou 

- výhodou ovládanie CNC techniky  

- ovládanie štátneho jazyka 

 

Iné požiadavky: 

- spoľahlivosť 

- komunikatívnosť 

- schopnosť viesť malý kolektív 

- možnosť nadobudnutia doplnkového pedagogického štúdia počas 

zamestnania 

-  možnosť nadobudnutia vysokoškolského vzdelania počas zamestnania 

 

Požadované doklady: 

Na uvedenú e-mailovú adresu prosím zaslať elektronicky žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný životopis a kontaktné údaje. 

 

Kontakt: 

e-mail:  marian.kunstar@gmail.com 

tel. č. : 48/4161496, 0911579651 

mailto:marian.kunstar@gmail.com


Voľné pracovné miesta 

 

Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská 

Bystrica prijme pedagogického zamestnanca na pozíciu: 

Majster odbornej výchovy so zameraním na mechatroniku 

 

Termín nástupu: 1.9.2019 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom a maturitou 

- ovládanie štátneho jazyka 

- vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Zz. výhodou. 

 

Iné požiadavky: 

- spoľahlivosť 

- komunikatívnosť 

- schopnosť viesť malý kolektív 

- možnosť nadobudnutia doplnkového pedagogického štúdia počas 

zamestnania 

- možnosť nadobudnutia vysokoškolského vzdelania počas zamestnania 

Požadované doklady: 

Na uvedenú e-mailovú adresu prosím zaslať elektronicky žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný životopis a kontaktné údaje. 

 

Kontakt: 

e-mail: marian.kunstar@gmail.com 

tel. č. : 48/4161496, 0911579651 
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