
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky hľadá do svojho tímu  

odborníka z oblasti elektrotechniky  
 

Požiadavky: 

Požadované vzdelanie: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania – elektroenergetika, elektrotechnika, 

elektronika poprípade automatizácia, rádiotechnika 
 

Jazykové znalosti 

 znalosť anglického jazyka na úrovni B1 (mierne pokročilí), hlavne znalosť technickej angličtiny. Iný 

jazyk (nemecký, francúzsky) vítaný, nie je však podmienkou 

 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Windows - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel – pokročilý 
 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 koncepčný prístup k riešeniu úloh  

 spoľahlivosť, dôslednosť a zodpovednosť 

 schopnosť pracovať samostatne aj v tíme 

 používanie slovenských technických noriem (STN) počas štúdia resp. práce výhodou 

 

Opis pracovnej činnosti: 

 zabezpečovanie normalizačnej činnosti v určenej oblasti,  

 metodické riadenie tvorby STN v súlade s platnými postupmi,  

 spolupráca s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl 

podnikateľských subjektov a pod. 

 kontrola a úprava konečných návrhov noriem z hľadiska úplnosti a správnosti podľa platných postupov, 

 spolupráca so spracovateľmi normalizačných úloh,  

 metodické riadenie a koordinovanie činnosti technických komisií v súlade s platným štatútom,  

 činnosti spojené s výkonom tajomníka technických komisií v určenej oblasti. 

Stručná charakteristika organizácie: 
 

Poslaním ÚNMS SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, 

kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody je tvorba a udržiavanie dôveryhodných 

nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie. ÚNMS SR v oblasti 

technickej normalizácie zabezpečuje najmä tvorbu, schvaľovanie, vydávanie a distribúciu slovenských 

technických noriem, proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s 

členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii. 
 

Termín nástupu: ASAP 

Adresa organizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Štefanovičova 3 

810 05 Bratislava 

Kontaktná osoba: Simona Beličáková 

E-mail: simona.belicakova@normoff.gov.sk 

Doplňujúce informácie:  

CV vo formáte Europass a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku spolu so súhlasom so spracúvaním 

osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. posielajte e-mailom na adresu simona.belicakova@normoff.gov.sk 
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