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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

WEB DEVELOPER 
 

Vašou náplňou pracovnej činnosti bude  

● spolupráca na vývoji enterprise non-CRM/CRM SW riešenia, 
● vývoj nových ale aj úprava už existujúcich webových aplikácií, 
● spolupráca pri výbere technológií a frameworkov, 
● vývoj front-end a back-end časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, 
● implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek, 
● testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie. 
 
 

Požiadavky na uchádzača – počítačové znalosti 

● aktívna skúsenosť s vývojom web aplikácií, 

● aktívna skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii2 a/alebo Laravel), 

● znalosť objektovo orientovaného programovania, 

● znalosť MySQL, 

● znalosť MVC princípov, 

● vítané praktické skúsenosti s PHP8, 

● vítané praktické skúsenosti s GIT, 

● vítané praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3, 

● vítané praktické skúsenosti s Bootstrap, 

● vítané skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility, 

● vítané praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu, 

● základná znalosť OS Linux, 

● znalosť základov bezpečnosti webových aplikácii, 

● skúsenosti s Web Service-ami (REST), 

● vítané praktické skúsenosti s React knižnicami ako: Redux, webpack, axios, ..., 

● výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins), 

● výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven), 

● znalosť CMS Wordpress výhodou. 

 

Vzdelanie, prax: 

• Vysokoškolské II. Stupňa 

• Bez praxe, absolvent 
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Osobnostné predpoklady: 

● zodpovednosť, 

● komunikatívnosť, 

● samostatné a tvorivé myslenie. 

 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

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

 
Zamestnanecké výhody, benefity: 

- príspevok na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie), 

- stravovanie vo forme gastrolístkov alebo peňažného príspevku plne hradené 

zamestnávateľom,  

- 2x ročne odmeny, 

- ďalšie benefity podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. 

 
Platové podmienky: 

Od 1300 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: 

Riaditeľstvo OSZZS SR, Trnavská cesta, Bratislava 

 

Nástup do pracovného pomeru:  

Nástup dohodou.  

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

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2022 

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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