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       Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
           akciová spoločnosť 

       G. Švéniho 3 H, 971 01 Prievidza 

            
 

 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. Prievidza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch 

pracovných miest s možnosťou nástupu ihneď : 

                                              č.1)  - referent 1 obchodného oddelenia 

                                              č.2)  - referent 2 obchodného oddelenia.  

 

Práca obidvoch pozícií je na úseku zmluvných vzťahov so zákazníkmi, odbytu tepla, fakturácie, u 

pracovnej pozície č.2) vrátane uplatňovania nástrojov cenovej regulácie, kvality, efektívnosti a účinnosti. 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné osobnostné kritéria a zručnosti uchádzača: 

 

A) Stupeň  dosiahnutého  vzdelania  a prax v odbore: 

 

Pre pracovné miesto č. 1, 

- vysokoškolské  vzdelanie I., alebo II. stupňa, príp. 

- úplné stredné vzdelanie, 

   technického, alebo ekonomického zamerania.  

Prax v odbore ekonomiky príp. energetiky min. 5 rokov. 

 

Pre pracovné miesto č. 2, 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

   technického, alebo ekonomického zamerania  

Pozícia vhodná aj pre absolventa, prípadne prax v odbore energetiky alebo ekonomiky. 

 

B)  práca s PC (Word, Excel,...) 

C)  znalosť informačného systému CHASTIA výhodou 

D)  zdravotná spôsobilosť 

E)  bezúhonnosť 

F)  komunikačné  zručnosti  a  organizačné  schopnosti,  zodpovednosť,  samostatnosť,  logické   

      myslenie, flexibilita, pozitívny a aktívny prístup k riešeniu problémov, odolnosť voči stresu. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o účasť vo výberovom konaní 

- profesijný životopis 

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- písomný  súhlas  uchádzača  na použitie  osobných údajov  pre potreby výberového konania  v zmysle  §     

  11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 25.9.2017 na adresu: 
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Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. 

G. Švéniho 3H 

971 01 Prievidza 

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky výberu budú pozvaní na výberové konanie formou pohovoru. 

 

 

V Prievidzi dňa 13.9.2017 

 

 

      Ing. Jaroslav Šinák 

      predseda predstavenstva 
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