Pracovná pozícia: Hydrológ

- špecialista na hydrologické modelovanie

Miesto práce: Pletiarska 2, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto): 1000 eur + motivačná zložka mzdy do 800 eur a ďalšie odmeny
Termín nástupu: dohodou

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

▪

▪
▪
▪

Vypracúvanie expertíz, odborných štúdií, ktoré sa týkajú hydrologicko-klimatického
systému v nadväznosti na iné vedné odbory (vodohospodárstvo, pôdohospodárstvo,) s
využitím pokročilých, modelovacích, štatistických a interpretačných nástrojov
Podieľanie sa na vedecko výskumných projektoch v oblasti hydrológia a klimatológie
Spolupráca na príprave projektov v oblasti hydrológie a klimatológie
GIS spracovanie údajov a štatistické a priestorové analýzy

Zamestnanecké výhody, benefity

▪
▪
▪
▪
▪

Firemný mobilný telefón
Flexibilná pracovná doba
Firemné akcie
Odmeňovanie zamerané na výsledky
Rodinné pracovné prostredie

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské II. stupňa
Prednosťou je vzdelanie v oblasti prírodovedného, alebo technického smeru so zameraním na
hydrológiu, vodohospodárske inžinierstvo alebo fyzickú geografiu
Vodičský preukaz
B
Osobnostné predpoklady a zručnosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Široký odborný prehľad a skúsenosti v oblastiach hydrológia a klimatológia
Výborná znalosť metód konceptualizácie, algoritmizácie a parametrizácie
jednotlivých hydrologických procesov
Znalosti a ovládanie softvérov v oblasti hydrologického a hydrodynamického
modelovania
Skúsenosti s prácou v GIS na úrovni editácia údajov, vizualizácia, základné
priestorové analýzy (znalosť systému ArcGIS výhodou)
Schopnosť analytického myslenia, samostatnej práce a ochota k vzdelávaniu sa
v odbore
Znalosť anglického jazyka na úrovni samostatný používateľ

Pracovná pozícia: Špecialista

na GIS serverové technológie a geodatabázy

Miesto práce: Pletiarska 2, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto): 1500 eur + motivačná zložka mzdy do 800 eur a ďalšie odmeny
Termín nástupu: dohodou
INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Administrácia GIS serverových platforiem - hlavne ESRI serverové produkty a open
source GeoServer (inštalácia, riadenie chodu, zabezpečenie, optimalizácia výkonu ...)
Využívanie ESRI desktop-ových softvérov (ArcGIS DESKTOP, ArcGIS PRO) na
profesionálnej úrovni
Analytické aktivity a tvorba kartografických modelov
Tvorba a publikovanie mapových služieb na základe kartografických modelov
v súlade s platnými štandardami pre použitie hlavne v GIS-webových a mobilných
aplikáciách (ArcGIS/GeoServer)
Publikovanie geodátových služieb v súlade s platnými štandardami
Analýza priestorových dát
Návrhy geodátových modelov
Implementácia geodátových modelov a ich napĺňanie v rôznych geodatabázových
úložiskách (SDE, PostGIS, Súborové a personálne geodatabázy...) a základy
dopytovacieho jazyka SQL
Tvorba, editácia, topologické spracovanie a implementácia priestorových údajov do
geodatabázového prostredia

Zamestnanecké výhody, benefity

▪
▪
▪
▪
▪

Firemný mobilný telefón
Flexibilná pracovná doba
Firemné akcie
Odmeňovanie zamerané na výsledky
Rodinné pracovné prostredie

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. Stupňa
Prednosťou je vzdelanie v oblasti Geografia/GIS alebo v oblasti IT
Vodičský preukaz
B
Ostatné znalosti

▪
▪
▪

Komponovanie a kartografizácia digitálnych mapových výstupov pomocou
desktopových a/alebo webových GIS technológií so zohľadnením štandardov v tejto
oblasti
Základné znalosti SQL RDBMS (Oracle, MS SQL, PostgreSQL...)
Základné znalosti modelovania databázových štruktúr

Osobnostné predpoklady a zručnosti

▪
▪
▪
▪

všeobecné skúsenosti s GIS technológiami
logické, analytické myslenie
precíznosť, zodpovednosť
znalosť AJ

Pracovná pozícia: Programátor

GIS aplikácií

Miesto práce: Pletiarska 2, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto): 1300 eur + motivačná zložka mzdy do 800 eur a ďalšie odmeny
Termín nástupu: dohodou

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

▪
▪

Programovanie GIS serverových funkcionalít (backend) prostredníctvom rôznych GIS
SERVER API (všetky komponenty ArcGIS ENTERPRISE a GeoServer)
Programovanie WEB-GIS a GIS mobilných aplikácií (frontend)

Zamestnanecké výhody, benefity

▪
▪
▪
▪
▪

Firemný mobilný telefón
Flexibilná pracovná doba
Firemné akcie
Odmeňovanie zamerané na výsledky
Rodinné pracovné prostredie

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredoškolské
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa.
Prednosťou je vzdelanie v oblasti Geografia/GIS, alebo v oblasti IT
Vodičský preukaz
B
Ostatné znalosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Java (Spring)
PHP
REST API
ArcGIS JavaScriptAPI (DOJO AMD)
Python
GIT, SVN
OpenLayers
GeoServer
PL/SQL

Osobnostné predpoklady a zručnosti

▪
▪
▪
▪

všeobecné skúsenosti s GIS technológiami
logické, analytické myslenie
precíznosť, zodpovednosť
znalosť anglického jazyka

Pracovná pozícia: Geograf

- špecialista na modelovanie priestorových procesov

Miesto práce: Pletiarska 2, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto): 1000 eur + motivačná zložka mzdy do 800 eur a ďalšie odmeny
Termín nástupu: dohodou

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

▪

▪
▪
▪

Vypracúvanie expertíz, odborných štúdií, ktoré sa týkajú modelovania priestorových
procesov v prostredí GIS v nadväznosti na iné vedné odbory (krajinná ekológia,
geoekológia, hydrológia) s využitím pokročilých, modelovacích, štatistických a
interpretačných nástrojov
Podieľanie sa na vedecko výskumných projektoch v oblasti geovedných disciplín
Spolupráca na príprave projektov v oblasti geovedných disciplín
GIS spracovanie údajov a štatistické a priestorové analýzy

Zamestnanecké výhody, benefity

▪
▪
▪
▪
▪

Firemný mobilný telefón
Flexibilná pracovná doba
Firemné akcie
Odmeňovanie zamerané na výsledky
Rodinné pracovné prostredie

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské II. stupňa
Prednosťou je vzdelanie v oblasti prírodovedného, alebo technického smeru so zameraním na fyzickú
geografiu, krajinnú ekológiu, GIS
Vodičský preukaz
B
Osobnostné predpoklady a zručnosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Široký odborný prehľad a skúsenosti v oblastiach fyzická geografia, krajinná ekológia,
GIS
Skúsenosti s prácou v GIS na úrovni editácia údajov, vizualizácia, priestorové
analýzy, geoštatistika (znalosť systému ArcGIS výhodou)
Skúsenosti s tvorbou geoprocesingových skriptov (výhodou ovládanie
programovacieho jazyka Python)
Znalosti v oblasti digitálnych modelov reliéfu a morfometrickej analýzy
Schopnosť analytického myslenia, samostatnej práce a ochota k vzdelávaniu sa
v odbore
Znalosť anglického jazyka na úrovni samostatný používateľ

Pracovná pozícia: Sales

& Executive Manager

Miesto práce: Pletiarska 2, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto): 2500 eur + motivačná zložka mzdy do 1000 eur a ďalšie
odmeny v závislosti od výkonov spoločnosti
Termín nástupu: dohodou

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Udržiavanie obchodných vzťahov s existujúcimi klientmi a aktívne získavanie nových
klientov
Identifikácia potenciálnych obchodných prípadov
Prezentácia spoločnosti
Absolvovanie stretnutí so zámerom zistenia požiadaviek klientov a koordinácia
realizácie požiadaviek klientov
Ekonomická analýza pripravovaných a riešených projektov (analýza nákladov
a výnosov projektov)
Koordinácia prípravy plánov práce a ich vyhodnocovanie
Zabezpečenie časového manažmentu, kontrola termínov a kvality realizovaných prác
Príprava podkladov obchodných zmlúv
Zabezpečenie procesu verejného obstarania
Vytváranie obchodných stratégií
Mapovanie situácie na trhu a činnosti konkurencie
Koordinácia a riadenie projektových manažérov
Identifikácia materiálnych a personálnych potrieb spoločnosti
Koordinácia, plánovanie a operatívne riadenie, financovanie miezd, výrobných a
investičných činností
Pripravuje, prejednáva a predkladá valnému zhromaždeniu hospodársky plán, investičné
zámery spoločnosti a zabezpečuje ich realizáciu.

Zamestnanecké výhody, benefity

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Firemný mobilný telefón
Služobné vozidlo
Flexibilná pracovná doba
Firemné akcie
Odmeňovanie zamerané na výsledky
Rodinné pracovné prostredie

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské II. stupňa
Vodičský preukaz
B
Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Skúsenosti s riadením riešiteľských tímov
Odborný prehľad a skúsenosti v oblasti geovied a geografických informačných
systémov
Príjemné a profesionálne vystupovanie
Prezentačné schopnosti
Komunikačné zručnosti
Logické myslenie a schopnosť plánovať
Znalosť anglického jazyka na úrovni samostatný používateľ

