
 
 
 
 

 
  

príjme nových zamestnancov do trvalého 
pracovného pomeru  

                                           
pre región Bratislava, Žilina a Zvolen                           

na pracovnú pozíciu: 
 
 
 
 

              
             NÁPLŇ PRÁCE:  

 riadenie a obsluha  hnacieho dráhového vozidla na vlakoch osobnej dopravy na určených tratiach ŽSR, 
 vyhľadávanie porúch, prípadne rozhodovanie o opravách, resp. výmene hnacieho dráhového vozidla   

pri poruchách. 
 
             POŽIADAVKY: 

 vek najmenej 19 rokov (pri vstupe do kurzu), 
 veľmi dobrý zdravotný a psychický stav (zmyslová skupina 1), 
 elektrotechnická kvalifikácia výhodou, 
 stredoškolské vzdelanie s maturitou elektrotechnického, strojníckeho alebo dopravno- technického 

zamerania 
 ochota pracovať v nepretržitej prevádzke,  
 bezúhonnosť (dokladovať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace).   

 
             PONÚKAME: 

 pred začatím vykonávania samostatnej práce budú uchádzači zaškolení a pripravovaní                         
na výkon profesie rušňovodič v internátnom kurze pre rušňovodičov /kurz trvá približne 6 mesiacov/,  

 certifikáciu umožňujúcu vykonávať profesiu rušňovodič v rámci EÚ, 
 stabilné zamestnanie v spoločnosti, ktorá nadväzuje na 165-ročnú tradíciu, 
 trvalý pracovný pomer, 
 36 hodinový týždenný pracovný čas, 
 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 do 05. júna 2015.  
Záujemci spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na výberové konanie. Predpokladaný nástup                       
do pracovného pomeru – september 2015. 
 
Kompletné žiadosti posielajte na adresu podľa príslušného regiónu, prípadne e-mailom.  

 
 

región Bratislava:             región Žilina a Zvolen:  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                         Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Odbor riadenia ľudských zdrojov                       Odbor riadenia ľudských zdrojov 
Regionálne pracovisko                                          Regionálne pracovisko 
Rožňavská 1                   Hviezdoslavova 31 
832 72 Bratislava                    010 01 Žilina            
tel: 02/20294409             e-mail: trencakova.ivana@slovakrail.sk 
e-mail: bauerova.zuzana@slovakrail.sk            
 
región Košice: 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                        
Odbor riadenia ľudských zdrojov                      
Regionálne pracovisko 
Pri bitúnku 2 
040 01 Košice 
tel: 055/2291784         
e–mail: hricova.ludmila@slovakrail.sk 
  

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 

 

RUŠŇOVODIČ 

             pre oblasť celého Slovenska. 
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