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Slovenská pošta, a.s. 
CPS Západ 
Trojičné nám.8 
918 26 Trnava 

, 

PONUKA PRACE 
Poštový doručovateľ - brigáda na 

leto 
Pošta Sered' 1 

Ponúkame: 

• Pracovná zmluva na dobu určitú počas zastupovania dovoleniek, prípadne práca 

na dohodu o vykonaní práce 

• jednozmenná prevádzka, práca pondelok- piatok 

• Úväzok: 37,5 hodín týždenne 

• Termín nástupu : jún- august 2018 

• Ponúkaná základná mzda 560 EUR/mesačne , možnosť získania pobádacej zložky 

mzdy až do výšky 90 EUR/mesačne 

Požadujeme: 

• Stredné odborné vzdelanie, vyučenie 

• Presnosť, zodpovednosť 

• Základy práce s PC 

Stručná charakteristika: Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností 

spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, 

resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch , poskytovania informácií v zmysle 

Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov. 

Bližšie informácie získate na pošte Sereď 1 ( vedúca pošty Sereď 1 tel. č. 

031/7892290) 
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Slovenská pošta, a.s. 
CPS Západ 
Trojičné nám.8 
918 26 Trnava 

PONUKA PRÁCE 
Priehradkový zamestnanec- brigáda na leto 

Pošta Sereď 1 

Ponúkame: 

• Pracovná zmluva na dobu určitú počas zastupovania dovoleniek, prípadne práca 

na dohodu o vykonaní práce 

• dvojzmenná prevádzka, práca pondelok- sobota 

• Úväzok: 35 hodín týždenne 

• Termín nástupu : jún -august 2018 

• Ponúkaná základná mzda 523 EUR/mesačne , možnosť získania pobádacej zložky 

mzdy až do výšky 11 O EUR/mesačne 

Požadujeme: 

• Úplne stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie 

• Presnosť , zodpovednosť 

• Základy práce s PC 

Stručná charakteristika :Príjem a výdaj (oznámených) zásielok, príjem a výplata poštových 

peňažných poukazov, predaj poštových a iných cenín , filatelistického a doplnkového tovaru, 

tlače , atď., inkasovanie poplatkov za poštové priečinky , príjem médií a zoznamov od 

zákazníkov na spracovanie, poskytovanie produktov a služieb zmluvných partnerov (napr. 

výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia , služby SIPO, RTVS, stávkové služby, 

predaj žrebov, dobíjanie kariet mobilných operátorov, služby PB, a. s., napr. služba 

EUROGIRO, výber a výplata peňazí , výkon činností spojených so službami poskytovaných 

prostredníctvom POS terminálu , atď., výkon pokladničných operácií , vedenie stanovenej 

evidencie, ponuka produktov a služieb SP, a. s. , a jej zmluvných partnerov, poskytovanie 

informácií o nich, spracovanie prijatých zásielok a pod. 

Bližšie informácie získate na pošte Sereď 1 ( vedúca pošty Sereď 1 tel. č. 

031/7892290) 



•ca 
~ 
U) 
c 
CD 
> 

Slovenská pošta, a.s. 
CPS Západ 
Trojičné nám.8 
918 26 Trnava 

ffi POSTA 

PONUKA PRÁCE 
Poštový doručovateľ 

Pošta Sered' 1 

Ponúkame: 

• Pracovná zmluva na neurčitý čas 

• jednozmenná prevádzka, práca pondelok- piatok 

• Úväzok: 37,5 hodín týždenne 

• Termín nástupu : ihneď 

• Ponúkaná základná mzda 560 EUR/mesačne, možnosť získania pobádacej zložky 

mzdy až do výšky 90 EUR/mesačne 

Požadujeme: 

• Stredné odborné vzdelanie, vyučenie 

• Presnosť, zodpovednosť 

• Základy práce s PC 

Stručná charakteristika: Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností 

spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, 

resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle 

Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov. 

Bližšie informácie získate na pošte Sereď 1 ( vedúca pošty Sereď 1 tel. č. 

031/7892290) 


