
BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH   
                         kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja   

Bábkové Divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice 
 
Tel.:  055 622 3749     FAX:  055 622 0049             prevádzka/pokladňa:  055 622 0455     www.bdke.sk     sekretariat@sdke.sk       
IČO:  31297811           DIČ:  2021454776                BIC/SWIFT:SPSRSKBAXXX             IBAN: SK9681800000007000185422  

	   	   	   	  

Bábkové	  divadlo	  v	  Košiciach	  informuje	  o	  voľnom	  pracovnom	  mieste	  s	  nástupom	  od	  1.11.2015.	  	  
	  
Typ	  pracovnej	  ponuky:	  	   	   Vodič	  autobusu	  /	  Údržbár	  
	  
Druh	  pracovného	  pomeru:	  hlavný	  /	  50	  %	  úväzok	  vodič	  autobusu	  a	  50	  %	  	  úväzok	  údržbár	  /	  
Termín	  nástupu	  do	  práce:	  1.11.2015	  
Náplň	  práce:	  riadenie	  divadelného	  mikrobusu	  podľa	  potrieb,	  vykonávanie	  údržby	  budov,	  drobné	  
opravy	  vnútorných	  a	  vonkajších	  priestorov	  
Kvalifikačné	  predpoklady:	  min.	  stredoškolské	  bez	  maturity	  
Odborné	  požiadavky:	  	  

-‐ prax	  vo	  vedení	  autobusu	  min.	  3	  roky	  
Osobnostné	  požiadavky:	  

-‐ schopnosť	  pracovať	  samostatne	  
-‐ spoľahlivosť,	  serióznosť	  a	  zodpovednosť	  
-‐ flexibilita	  
-‐ precíznosť	  /presnosť/	  
-‐ remeselná	  zručnosť	  
-‐ dochvíľnosť	  
-‐ príjemné	  vystupovanie	  

Iné	  požiadavky	  v	  súvislosti	  s	  obsadzovaným	  pracovným	  miestom:	  
-‐ trestná	  bezúhonnosť	  
-‐ platné	  vodičské	  oprávnenie	  sk.	  D	  
-‐ kvalifikačná	  karta	  vodiča	  sk.D	  
-‐ Osvedčenie	  o	  základnej	  kvalifikácii	  a	  Osvedčenie	  o	  pravidelnom	  výcviku	  podľa	  zákona	  č.	  	  
	   280/2006	  Z.z.	  o	  povinnej	  základnej	  kvalifikácii	  a	  pravidelnom	  výcviku	  niektorých	  vodičov	  	  
	   v	  znení	  neskorších	  predpisov	  
-‐ platné	  psycho	  testy	  
-‐ zdravotná	  spôsobilosť	  
-‐ práca	  v	  nerovnomerne	  rozvrhnutom	  prac.	  čase	  
-‐ ovládanie	  štátneho	  jazyka	  

Požadované	  doklady:	  
-‐ profesijný	  životopis	  
-‐ žiadosť	  o	  prijatie	  do	  zamestnania	  
-‐ súhlas	  so	  spracovaním	  osobných	  údajov	  

	  
Žiadosti	  o	  prijatie	  do	  zamestnania	  so	  životopisom	  môžete	  posielať	  poštou	  alebo	  e-‐mailom	  
na	  adresu	  sekretariat@bdke.sk	  do	  15.10.2015.	  Kontaktovať	  budeme	  iba	  vybraných	  uchádzačov.	  
	  
V	  Košiciach	  dňa	  15.09.2015	  
	  
	  

	  
	  
        Mgr.	  Pavol	  Hrehorčák	  
       riaditeľ	  Bábkového	  divadla	  v	  Košiciach 
  


