
  

 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  

pracovnej pozície: 

 

Špecialista  

OPERÁTOR  HELPDESK 
 

Zameranie výkonu činnosti 

 
Vykonávanie a zabezpečovanie poradenstva a servisu koncových ICT zariadení, softwarových aplikácií 

používaných na pracoviskách ZSSK CARGO 

 

 

Organizačný útvar 

Úsek služieb – Sekcia informačno-komunikačných technológií  

 

Miesto výkonu práce 

• Košice – pracovisko Puškinova 3, Bratislava 

 

 

Podmienky pre výkon práce 

• Stredné odborné / Úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania 

• Prax v odbore je výhodou 

• Odborné skúšky, certifikáty, osvedčenia sú výhodou 

• Počítačová zdatnosť: Inštalácia a konfigurácia OS MS Windows a MS Office, práca v IS SAP R/3 

výhodou 

• Jazyková zdatnosť: anglický jazyk základy 

• Nočná práca 

• Schopnosť a vôľa učiť sa, zvládať záťažové situácie, samostatnosť, schopnosť pracovať 

samostatne aj v tíme, efektívne a flexibilne využívať pracovný čas 

• Spoľahlivosť, disciplinovanosť 

 

    

Ponúkame 

• Pracovný pomer uzavretý na dobu určitú 1 rok s možnosťou uzatvorenia pracovného pomeru na 

neurčitý čas 

• Istota mesačnej mzdy 

• Príspevok na stravu nad rámec zákona 

• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 

• Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc a dopravných spoločností 

• Výhody sociálneho programu z Podnikovej kolektívnej zmluvy 

 
 

 



 
 

Možnosť nástupu: po splnení podmienok od 1.3.2018 
Do výberového konania je možné hlásiť sa do 19.2.2018 

 
V prípade Vášho záujmu prosím zašlite žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným 
životopisom, kópiu dokladu o vzdelaní na nižšie uvedenú adresu, resp. e-mailom.  
Uchádzač z externého prostredia (mimo ZSSK CARGO) je povinný zaslať vlastnoručne podpísaný 
súhlas so spracovaním osobných údajov v znení: 

„Zároveň ako dotknutá osoba udeľujem Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. podľa § 28 Zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním mojich uvedených osobných 
údajov pre účely vyhláseného výberového konania.“ 

 
Kontakt: 
 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.                                                    
Odbor riadenia ĽZ 
Pracovisko personálnych služieb 
PhDr. Igor Hrušovský 
Puškinova 3 
040 01  Košice 
 
Alebo elektronicky: 
hrusovsky.igor@zscargo.sk  
tel: 055 / 229 5025 

                                                                     : 
 
Ako predmet uchádzač uvedie 

„VÝBEROVÉ KONANIE“                                             

 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava oznamuje, že 
osobné údaje poskytnuté na základe tohto oznamu získava za účelom vyhláseného výberového 
konania.  
Zároveň oznamuje dotknutým osobám, že: 
1.  poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že poskytnuté osobné  údaje bude spracúvať len počas  

obdobia trvania výberového konania, resp. obdobia na ktoré bol udelený súhlas. 
2.  jej práva upravuje § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má 

podľa  § 28 z. č. 122/2013 Z. z. okrem iného právo najmä na: 
- opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych  osobných údajov, ktoré 

sú predmetom spracúvania,  
- na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania, prípadne na ich vrátenie, 

ak sú predmetom spracúvania úradné doklady, 
- na likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,  
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

 

mailto:hrusovsky.igor@zscargo.sk

