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Skúšobný technik elektrickej bezpečnosti, kalibračný technik 

 

Miesto práce: Banská Bystrica    

Termín nástupu: 1. októbra 2021 

Druh pracovného pomeru: Pracovná dohoda na dobu neurčitú (po uplynutí skúšobnej doby)  

Mzdové podmienky (brutto): 1 000,- EUR 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
• Vykonávanie skúšok elektrickej bezpečnosti elektrických a elektronických zariadení podľa príslušných technických 

noriem v akreditovanom laboratóriu a prezentácia ich výsledkov. 
• Vykonávanie kalibrácií meradiel frekvencie, jednosmerného a striedavého el. napätia a prúdu, el. odporu a kapacity, 

vysokofrekvenčného výkonu a tlmenia podľa príslušných technických noriem a metodík v akreditovanom laboratóriu 
a prezentácia ich výsledkov. 

• Spolupráca a komunikácia s externými organizáciami a zákazníkmi. 
 
Zamestnanecké výhody, benefity: 

• Flexibilná pracovná doba 

• Týždeň dovolenky navyše 

• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier 

• Možnosti ďalšieho odborného rastu 

• Pravidelné vyplácanie mzdy 

• Voľno na preliečenie (Sick days) 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Vzdelanie v oblasti: 
Elektrotechnika, elektronika, elektronické komunikácie,  meracia technika, alebo príbuzný odbor.  
Prax v oblasti skúšok elektrickej bezpečnosti alebo kalibrácií meracích prístrojov elektrických veličín je vítaná. 
 
Ďalšie požiadavky: 

• Bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony 

• Znalosť štátneho jazyka vrátane písomnej formy a štylizácie textov 

• Schopnosť pracovať v tíme 
 

Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk  na úrovni min. B1 
Znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná. 

Ostatné znalosti: 
• Pokročilé ovládanie práce s PC (MS Windows, MS Office) 

• Znalosť programovania. 

• Praktické skúsenosti s návrhom a konštrukciou elektrických zariadení. 

• Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti, flexibilita. 

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť ne elektrických zariadeniach. 

• Vodičský preukaz skupiny B 

Požadovaná prax:  
Pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ 
 
 
 



 
Zoznam požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť vrátane motivačného listu 
• štruktúrovaný profesijný životopis 
• kópia dokladu o najvyššom vzdelaní 

 
Adresa na doručenie prihlášok: 

Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05  Banská Bystrica  
E-mail: vus@vus.sk 
 
 


