
Informácie o pracovnom mieste  
Miesto práce  
Brekov, okr. Humenné  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
Združenie na záchranu Brekovského hradu ponúka pozíciu  
 
 
 

Pomocný pracovník na stavbe budov i.n. 
 
Náplň práce: fotografovanie situácií, komunikácia archeológom, vedenie skupiny, práce pri 
archeologickom výskume, kopanie, prenos materiálu, údržba zelene, ručné kosenie kosou, čistenie 
okolia hradu, povrchový zber kameňov, murovanie kamenného muriva, prenos materiálu, príprava 
malty, ostatné pomocné práce 
 
 
 
 
 
Ponúkaný plat (brutto)  
480 EUR/mesiac  
Predpokladaný termín nástupu  
Máj 2018 
Iné výhody  
zaujímavá a kreatívna práca netradičná práca v pokojnom prostredí hradu  
Druh pracovného pomeru  
plný úväzok na dobu určitú ( 7 mesiacov)  
 
Informácie o výberovom konaní  
Výberové konanie sa uskutoční len v prípade úspechu projektu ZnzBh pri žiadosti o grant MK SR. 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.4.2018  V prípade záujmu o pozíciu nám 
prosím zašlite svoj ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS najneskôr do 20.4.2018 na našu e-mailovú 

adresu: hradbrekov@gmail.com Na výberové konanie budeme pozývať len kandidátov, ktorí 

vyhovujú našim požiadavkám. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom.  
 
 
Požiadavky na zamestnanca,  
Požadované vzdelanie  
Základné, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou  
Zameranie, odbor: technické  
Osobnostné predpoklady a zručnosti pracovitosť a samostatnosť  
 
 
 
 
 
Inzerujúca spoločnosť  
Stručná charakteristika spoločnosti  
Združenie na záchranu Brekovského hradu sa venuje sanácii, konzervácii a obnove hradu Brekov.  
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti  
Obnova historických pamiatok  
Adresa  
Združenie na záchranu Brekovského hradu. Brekov 4, 06601 Humenné IČO: 42026776   
 
 
 
 
 



 
Informácie o pracovnom mieste  
Miesto práce  
Brekov, okr. Humenné  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
Združenie na záchranu Brekovského hradu ponúka pozíciu  
 
 
 

Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník i.n. 
 
Náplň práce: fotografovanie situácií, komunikácia archeológom, vedenie skupiny, práce pri 
archeologickom výskume, kopanie, prenos materiálu, údržba zelene, ručné kosenie kosou, čistenie 
okolia hradu, povrchový zber kameňov, murovanie kamenného muriva, prenos materiálu, príprava 
malty, ostatné pomocné práce 
 
 
 
 
 
Ponúkaný plat (brutto)  
623 EUR/mesiac  
Predpokladaný termín nástupu  
Máj 2018 
Iné výhody  
zaujímavá a kreatívna práca netradičná práca v pokojnom prostredí hradu  
Druh pracovného pomeru  
plný úväzok na dobu určitú ( 7 mesiacov)  
 
Informácie o výberovom konaní  
Výberové konanie sa uskutoční len v prípade úspechu projektu ZnzBh pri žiadosti o grant MK SR. 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.4.2018  V prípade záujmu o pozíciu nám 
prosím zašlite svoj ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS najneskôr do 20.4.2018 na našu e-mailovú 

adresu: hradbrekov@gmail.com Na výberové konanie budeme pozývať len kandidátov, ktorí 

vyhovujú našim požiadavkám. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom.  
 
 
Požiadavky na zamestnanca,  
Požadované vzdelanie  
Základné, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou  
Zameranie, odbor: technické  
Osobnostné predpoklady a zručnosti pracovitosť a samostatnosť  
 
 
 
 
 
Inzerujúca spoločnosť  
Stručná charakteristika spoločnosti  
Združenie na záchranu Brekovského hradu sa venuje sanácii, konzervácii a obnove hradu Brekov.  
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti  
Obnova historických pamiatok  
Adresa  
Združenie na záchranu Brekovského hradu. Brekov 4, 06601 Humenné IČO: 42026776   
 


