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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

ROZVOJOVÝ ŠPECIALISTA (alebo ŠPECIALISTA PRE ROZVOJ ZAMESTNANCOV)  

Ak viete identifikovať ľudský potenciál, radi hľadáte v kolegoch ich silné stránky a zároveň im 

chcete pomôcť s ich rozvojom, ak máte skúsenosti s nastavovaním a implementáciou 

vzdelávania, ktoré organizácii prinieslo ovocie vo forme kvalifikovaných, spokojných 

a sebavedomých zamestnancov, tak neváhajte poslať svoj štruktúrovaný životopis s krátkym 

motivačným listom. 

Vašou náplňou pracovnej činnosti bude  

o  zodpovednosť za vedenie a rozvoj zamestnancov, 
o  sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov, 
o  nastavenie, realizácia a kontrola politiky vzdelávania v spolupráci s naším Strediskom 

odbornej prípravy, 
o  identifikácia individuálnych vzdelávacích potrieb zamestnancov a komunikácia 

s manažérmi pri tvorbe vzdelávacieho a rozvojového procesu, 
o  partnering a poradenstvo pre riadiacich pracovníkov v oblasti vzdelávania ich podriadených 

zamestnancov, 
o  výber a zabezpečenie vhodných externých dodávateľov v oblasti vzdelávania a rozvoja 

vzhľadom na rozpočet, 
o  spolupráca s vysokými školami 
 
a v centre Vašej pozornosti budú: 

1. Manažéri – podpora manažérov pridelených oddelení a to najmä pri navrhovaní 

konkrétnych riešení a akčných plánov, vyhľadávaní, identifikovaní a rozvoji talentov, 

analýze potrieb zamestnancov a nábore nových zamestnancov do stavu. 

2. Zamestnanci – sprevádzať ich počas cesty v organizácii (onboarding, zhodnotenie 

skúšobnej doby, získavanie feedbacku – proste sa starať o ich spokojnosť počas ich 

pracovného pomeru. 

3. Firemná kultúra – rozvíjať kreatívnu atmosféru, inovatívnosť, pomáhať pri organizovaní 

rôznych aktivít. 

 
Požiadavky na uchádzača: 

1. VŠ I. stupeň  

2. prax v oblasti aspoň 3 roky, 

3. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
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Osobnostné predpoklady a technické zručnosti: 

- umenie počúvať druhých, 

- schopnosť motivovať, 

- schopnosť pracovať v tíme, 

- skúsenosti s prezentovaním,  

- aktívna znalosť MS Office – Word, Excel, Power Point 

- aktívny vodič. 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný životopis, 
- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom. 

 

Platové podmienky: 

Od 1 500 EUR /mesiac na celý pracovný úväzok. 

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority 

uchádzača. 

 

Miesto výkonu práce: 

Bratislava, riaditeľstvo OS ZZS SR, ale časté služobné cesty na Krajské operačné strediská. 

 

Nástup do pracovného pomeru:  

Nástup dohodou.  

Práca v jednozmennej prevádzke – 37,5 hod./týždeň 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.08.2022 

Kontaktná osoba:  daniela.dobrovodska@155.sk    

 

V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického 

a tímového pracovného prostredia, zašlite požadované na emailovú adresu: 

daniela.dobrovodska@155.sk  najneskôr do 15.07.2022. 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu. 

 

Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so 

spracovaním   jeho   osobných   údajov   pre   účely   výberového   konania  v  zmysle  Zákona  

č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
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