
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov 

Oddelenie služieb pre občana 

Referát služieb pre zamestnávateľa 

Dlhý rad 17, 085 71  Bardejov 
 

 

 

 

Výberové konanie 
 

v spolupráci s firmou 

KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o. 
 

 

Na profesiu: 

Obchodný pracovník - spracovanie 

obchodných ponúk  

 

 

výberové konanie sa uskutoční: 
 

 

dňa 07.11.2018 o 9:30 hod. 

v priestoroch ÚPSVR Bardejov  

číslo dverí 310 – Klub práce 
 

 

 

UoZ si prinesie životopis 

 

 

 

 

 

 

 

Počet voľných pracovných miest: 1 

Dátum nástupu: 15.11.2018 

Miesto výkonu práce: Bardejov 

Základná zložka mzdy (v hrubom) - suma: 800.- € 



Obchodný pracovník - spracovanie 
obchodných ponúk
KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce
Predaj elektrotechnického tovaru, spracovanie ponúk a spracovanie ponúk na elektr. rozvádzače pre ich výrobu.

Pracovné miesto vhodné aj pre
absolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:00 do 15:30

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Elektrotechnika

Počet voľných pracovných miest: 1 

Miesto výkonu práce: Slovensko

Prešovský kraj

okres Bardejov

Bardejov

Duklianska 14

08501 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Feciskanin

konateľ spoločnosti

konexbj@konex.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

tel.: +421918632131

Základná zložka mzdy (v hrubom): 800 € za mesiac

Dátum nástupu: 15. 11. 2018

Dátum pridania ponuky: 8. 10. 2018

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2018

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť: Elektrotechnika

Obchod, marketing a reklama
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Dĺžka praxe
aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Cudzie jazyky:
slovenský - pokročilá: B1 a B2

Počítače:
Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:
Záujem ucíť sa nové veci. Pružnosť reagovať na požiadavky zakazníka

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno: KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31708943

Telefón: +421918632131

Charakteristika: Predaj elektroinštalačného materialu,výroba 

elektrických rozvádzačov do 1000V

Adresa: Stöcklova 13

08501 Bardejov

Slovensko

Zdroj: istp.sk (Id: 1507366) 
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