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Ponuka: TRAINEE PROGRAM pre študentov 5. ročníka VŠ  (8 oblastí = 8 študentov) 

  

Miesto výkonu práce: Žilina 

  

Plat: 4 EUR / hod 

  

Termín nástupu: 01.12.2015 

  

 
Požiadavky:  

 študenti 5. ročníka v školskom roku 2015 / 2016 

 
Termín: 

 November 2015 – Apríl 2016 

 
Oblasti: 

ĽUDSKÉ ZDROJE  

 príprava reportov - kľúčové ukazovatele ĽZ  

 spracovanie plánov mzdových prostriedkov 

 návrh programu benefitov pre zamestnancov 

 spolupráca pri riadení Trainee programu  

 

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 

 vytváranie štatistík a reportov o investičných akciách 

 návrh a aplikácia softwarového riešenia pre evidenciu investičných akcií  

 evidencia údajov o investičných akciách  

 archivácia a príprava podkladov pre zaradzovanie do majetku  

 výpočet chodu sietí, výpočet úbytku napätia a impedančnej slučky 

 

SPRÁVA  A  ROZVOJ SIETE 

 spracovávanie prehľadov a plánov technických návrhov pre rozvoj siete 

 spracovávanie prehľadov nájomných zmlúv (nákladových a tržbových) 

 tvorba vývojových diagramov pre procesy sekcie (MS Visio) 

 spracovávanie databázy Miestnych prevádzkových predpisov  

 spracovávanie databázy „Manažment distribučných transformátorov“  

 

NOVÉ PRIPOJENIA DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 

 realizácia vyjadrení a uzatváranie zmlúv o pripojení pre žiadateľov do výkonu 630 kW  

 posudzovanie požiadaviek zákazníkov vo vzťahu k distribučnej sústave 

 konzultácie s dotknutými útvarmi a miestnymi samosprávami a stavebnými úradmi  

 riešenie zložitých a špeciálnych úloh a projektov, reklamácie, sťažnosti  

 kontroly el. zariadení u zákazníkov spoločnosti 

 

NÁKUP 

 spracovávanie reportov Nákupu  

 spracovávanie objednávok 

 aktualizácia databázy dodávateľov 
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 prieskum trhu 

 príprava podkladov pre zmluvy 

 

PLÁNOVANIE A CONTROLLING 

 vypracovanie a aktualizácie plánov (strategický, obchodný), forecasting  

 spracovanie reportov, analýz a rozborov 

 spracovanie a účtovanie zákazkovej evidencie, kontroly správnosti účtovania na nákladové strediská 

 

RIADIACA TECHNIKA 

 nastavovanie, parametrizácia a zabezpečovanie prevádzky ochrán elektrických zariadení  

 parametrizácia a udržiavanie telemechaniky, RIS – riadiaci informačný systém, NZ – nezávislé zdroje 

 dispečer prípravy a riadenie prác RT (ochrany, telemechanika, NZ) 

 

ŠPECIALIZOVANÉ DISTRIBUČNÉ SLUŽBY 

 návrh a predkladanie analýz merania EE podľa potrieb sekcie a divízie 

 spolupráca pri riadení strategických procesoch spoločnosti 

  účasť v projektových tímoch 

 
 

Čo je Trainee program ? 

 Náš Trainee program je špeciálny rozvojový program pre motivovaných študentov, ktorí majú chuť 

učiť sa nové veci a hľadajú svoje uplatnenie v oblasti energetiky. Ponúkame mladým ľuďom 
príležitosť profesionálne a osobne rásť zapojením sa do projektov a úloh spoločnosti. Chceme si 

vychovať nových zamestnancov pre vybranú špecializáciu a zamestnať tých NAJLEPŠÍCH. 
 

ČO PONÚKAME:   

 Jedinečnú pracovnú skúsenosť, ktorá Ti pomôže ľahšie sa rozhodnúť o ďalšom smerovaní Tvojej 

kariéry 
 Zaujímavé workshopy s inšpiratívnymi mentormi 

 Spoznáš množstvo odborníkov a  talentovaných ľudí  

 Vytvoríš si sieť kontaktov 

 Získaš možnosť trvalého zamestnania 

 

VÝHODY PRE ŠTUDENTA V RÁMCI TRAINEE PROGRAMU: 

 Podporovanie profesionálneho a osobného rozvoja (Odborné workshopy, Soft skills školenia) 

 Stretnutia s top manažmentom 

 Teambuildingové aktivity  

 Konzultácie diplomovej práce 

 Možnosť získať prax a prácu 

 

Ak si študent 5. ročníka VŠ a máš záujem byť súčasťou nášho TRAINEE TÍMU pošli svoj životopis spolu s 
motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 9.novembra 2015 na uvedenú emailovú adresu: 

 email: kariera@sse-d.sk  

 resp. poštou na adresu:  

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. 
Mgr. Miriam Matušiková 

TRAINEE PROGRAM 

mailto:kariera@sse-d.sk
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Pri Rajčianke 2927/2 
010 47 Žilina  

 Mgr. Miriam Matušiková, 041-519-2015  

Do predmetu e-mailovej správy UVEĎTE "TRAINEE PROGRAM". 

Vážime si Váš prejavený záujem, no zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že najneskôr do 14 pracovných 
dní po ukončení zverejnenia pracovnej ponuky a z dôvodu náročnosti výberového procesu kontaktujeme iba 

kandidátov, ktorí zapadajú do požadovaného profilu. Ďakujeme za pochopenie.  

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z. z. si Vás dovoľujeme upozorniť, že zaslaním 

Vášho životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania nám poskytujete súhlas na spracovanie Vašich osobných 
údajov za účelom tohto výberového konania. 


