
 
 

 
 
 
 

 
  

príjme nových zamestnancov do trvalého 
pracovného pomeru  

                                           
pre región Bratislava, Žilina a Zvolen                           

na pracovnú pozíciu: 
 
 

 
             NÁPLŇ PRÁCE:  

 Sprevádzanie vlakov osobnej dopravy pri dodržaní všetkých stanovených dopravných  a prepravných 
úkonov na zabezpečenie realizácie dopravy vlakov a prepravy cestujúcich. Zodpovednosť za činnosť 
ostatných členov sprevádzajúceho personálu. Zabezpečenie činností pri preberaní vlaku                            
a zabezpečenie činností pri preberaní vlaku a zabezpečenie opatrení počas mimoriadnych udalostí pri 
dodržaní bezpečnosti železničnej dopravy. Podávanie informácií dispečerskému aparátu ZSSK 
o vzniknutých odchýlkach. Riadenie a vykonávanie posunovacích prác v pridelených obvodoch 
železničných staníc. 

 
             POŽIADAVKY: 

 úplné stredné vzdelanie s maturitou,  
 znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou, 
 obchodné  a predajné zručnosti výhodou, 
 skúsenosti z práce z ľuďmi, 
 komunikačné zručnosti, koncepčné myslenie, samostatné a rýchle jednanie/rozhodovanie, schopnosť 

čeliť nepríjemným situáciám, schopnosť adaptácie na zmeny, tímová spolupráca.  
 
             PONÚKAME: 

 stabilné zamestnanie v spoločnosti, ktorá nadväzuje na 167-ročnú tradíciu železníc, 
 trvalý pracovný pomer, 
 cestovné výhody na tratiach ŽSR, 
 cestovné výhody na tratiach zahraničných železníc a dopravných spoločností, 
 príspevok na stravu, 
 odborné vzdelávanie, 
 výhody sociálneho programu. 

 
V  prípade   Vášho   záujmu   nám zašlite   žiadosť  o  prijatie do zamestnania so životopisom                     

a s kópiou maturitného vysvedčenia v termíne: IHNEĎ až do stiahnutia ponuky. Predpokladaný nástup 

do pracovného pomeru podľa dohody. 
 
 
Na osobný pohovor bude uchádzač pozvaný po predložení všetkých požadovaných dokladov a podmienok 
vzdelania. Originál požadovaných dokladov je uchádzač povinný predložiť pri účasti na osobnom pohovore. 
Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme 
uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov 
zlikvidované.  
    
 

Zá  Záujemci kompletné žiadosti posielajte na nižšie uvedenú adresu:  
              
                                                                                                                       

región Bratislava:                    
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                              
Odbor riadenia ľudských zdrojov 
Regionálne pracovisko                                           
Rožňavská 1                    
832 72 Bratislava        
email: bauerova.zuzana@slovakrail.sk       

 T   tel: 02/2029 4409              
          
 

 
 

Zdroj: Archív ZSSK 
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Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 
prevádzkujúca železničnú osobnú dopravu 

          
prijme nových zamestnancov do trvalého 

pracovného pomeru  
na pracovnú pozíciu 

VLAKVEDÚCI 

s miestom výkonu práce: Bratislava 
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