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ŠTUDENTSKÁ PRAX, STÁŽ, BRIGÁDA 

 

SFÉRA, a.s. 

Správca a IT analytik pre 

energetické systémy 

 

TWIN CITY, Karadžičova 2 , 811 08 Bratislava 

Druh pracovného pomeru 

prax + konzultácie diplomovej práce, brigáda, stáž 

Termín nástupu 

ASAP 

Ponúkaný plat  

dohodou 

Informácie o pracovnom mieste 

Fixný pracovný čas podľa smien, možnosť zvýšiť 

svoje finančné ohodnotenie prácou nadčas. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Správa, monitoring a rozvoj systémov zaoberajúcich 

sa spracovaním údajov v energetike.  

Analýzy procesov pre zákazníka, navrhovanie 

postupov pre zefektívňovanie monitoringu procesov 

a infraštruktúry.  

Aktívne sledovanie nových trendov a navrhovanie 

možností ich využitia. 

Výhody, benefity 

Zaujímavá práca na významných projektoch pre 

veľkých zákazníkov v oblasti energetiky, dopravy 

a priemyslu. 

Odborné vzdelávanie, osobný a profesionálny 

rozvoj.  

Perspektíva profesionálneho rozvoja a kariérneho 

rastu.  

Prístup k najnovším IT technológiám.  

Zázemie významnej a stabilnej spoločnosti 

zameranej na kvalitu.  

Firmou podporované športové aktivity.  

Individuálny prístup k zamestnancom.  

Výborný tím po odbornej i ľudskej stránke zameraný 

na zodpovednosť.  

 

Požiadavky na uchádzača 

Vzdelanie 

stredoškolské s maturitou, študent VŠ 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelanie v odbore 

IT 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - pokročilý 

Počítačové znalosti - programátor 

znalosť XML - výhodou 

MySQL – základy 

SQL (vytváranie selectov + skriptovanie) - výhodou 

Počítačové znalosti - administrátor 

Administrácia Windows serverov – základy 

Skriptovanie v powershell - výhodou 

znalosť OTRS, Jira, Nagios alebo iný Service-Desk 

tool - výhodou 

MS Office (excel, word, infopath) 

 

Osobnostné predpoklady 

flexibilita, ochota pracovať počas víkendov a 

sviatkov 

schopnosť tímovej spolupráce 

komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, 

odolnosť voči stresu 

analytické myslenie 

záujem zvyšovať svoju kvalifikáciu, a tým sa aktívne 

podieľať na záujmoch a rozvoji spoločnosti 

 

Požadovaná prax 

2 roky praxe v obore bez VŠ 

Absolvent/ študent VŠ 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Hacurová 

Tel.: +421 904 430 629 

E-mail: lucia.hacurova@sfera.sk 

tel:0908146572
mailto:lucia.hacurova@sfera.sk

