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Technik požiarnej ochrany  

 
Náplň práce: 
Spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o. hľadá do svojho tímu zmenových TPO šikovného TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY, ktorého 
pracovná náplň bude nasledovná: 
Zabezpečovanie činnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 121/2002 Z.z., o 
požiarnej prevencii s dôrazom na: 

 navrhuje opatrenia pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a dozerá nad ich dodržiavaním, 

 podieľa sa na školeniach protipožiarnych hliadok a zamestnancov z požiarnej ochrany, 

 kontroluje úplnosť, funkčnosť a neporušenosť požiarno-technických zariadení, 

 vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, 

 pri vzniku požiaru vykonáva nevyhnutné opatrenia na zdolávanie požiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia v 
spolupráci s protipožiarnou hliadkou, 

 riadi činnosť protipožiarnej hliadky. 
Na pracovnú pozíciu je potrebné platné osvedčenie TPO. 
Počas zaškoľovacieho procesu bude uchádzač absolvovať 8 hodinové pracovné zmeny, po ukončení zaškoľovacieho procesu 
prejde na zmeny.  

 

Požadujeme: 

 VŠ vzdelanie v študijnom programe „požiarna ochrana“, 

 aktívna práca s PC (MS Office), 

 ovládanie AJ alebo NJ na úrovni B1, 

 vodičský preukaz sk. B, C 

 platné oprávnenie TPO,  

 zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť, komplexne riadiť procesy a 
riešiť úlohy, schopnosť tímovej práce, výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, rozhodnosť, flexibilita, 
organizačné schopnosti. 

 

Mzda: 
Spoločnosť ponúka minimálnu mesačnú brutto mzdu od 900 € vyššie. Mzda zahŕňa prémie, bonusy, zákonné príplatky, 
zamestnanecké benefity. Výška brutto mzdy závisí od zapracovania sa a napredovania na danej pracovnej pozícii. 
 
Spoločnosť ďalej ponúka: 

 mesačný dochádzkový bonus, 

 mesačné prémie do výšky 30%, 

 mzdové zvýhodnenie za prácu počas víkendov (nad rámec ZP), 

 príspevok zamestnávateľa na III. dôchodkový pilier, 

 odmena za pracovné výročia podľa odpracovaných rokov , 

 príspevok zamestnávateľa na starostlivosť o pracovné odevy, 

 všetky príplatky v súlade so Zákonníkom práce, 

 závodné stravovanie s doplatkom zamestnanca (obed, večera), 

 pravidelné školenia a obnova preukazov, 

 pravidelné lekárske prehliadky a ich preplácanie, 

 možnosť relaxácie v Mestských kúpeľoch Zvolen formou plávania, 

 garancia mzdy načas, 

 práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti Kronospan, 

 vízia dlhodobého pracovného pomeru v príjemnom kolektíve. 
 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  
Termín nástupu:    IHNEĎ  
 

Informácie o výberovom konaní:  Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, pošlite svoju žiadosť spolu so životopisom na e-mailovú 
adresu: personalne@kronospan.sk  Do predmetu správy uveďte: Technik požiarnej ochrany 
 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po dôslednom a starostlivom posúdení všetkých 
životopisov, budeme kontaktovať len kandidátov postupujúcich na osobný pohovor.  Ďakujeme za pochopenie. 


