
 

 
PRACOVNÁ PONUKA 

Spoločnosť Zatopek Consulting, a.s. so sídlom v Bratislave do svojho tímu hľadá: 

Programátora / programátorku pre oblasť finančných služieb 

NÁPLŇ PRÁCE: 
- programovanie v ABAP a ABAP OOP 
- vývoj a návrh zákazníckych riešení  
- tvorba detailných špecifikácií programov a rozhraní 
- tvorba technickej a užívateľskej dokumentácie 
- testovanie vybraných častí systému 
- podpora pri administrácii IT infraštruktúry 
- zákaznícky servis 

POŽIADAVKY: 
- výhodou sú základy programovania v ABAP-e a v ABAP-e OO, alebo podobnom objektovo orientovanom programovacom  
jazyku 
- dobrá znalosť SQL 
- základná znalosť databázových modelov (schopnosť spolupodieľať sa na vytváraní dátových modelov) 
- analytické myslenie 
- ochota spolupracovať v tíme 
- ochota učiť sa nové veci 
 
Výhodou je skúsenosť s: 
- webovými technológiami (HTML5, CSS, JavaScript, SAP UI5, Fiori) 
- WebDynpro a WEB UI 
- nástrojmi CASE (Computer-aided software engineering)  
- software release managementom 
- prácou v SAP prostredí a orientáciou v SAP technológiách 

 
PODMIENKY: 

- Miesto výkonu práce: Bratislava / Žilina 
- Termín nástupu:   ihneď 
- Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer 
- Platové podmienky  od 1500€ brutto (príp. dohodou na základe profesných skúseností) 
- Pracovná oblasť:   IT poradenstvo 

 
Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie a zázemie v prosperujúcej firme, mladý a motivovaný kolektív, možnosť odborného 
aj osobného rozvoja. 
 
V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem o spoluprácu, pošlite nám životopis a motivačný list, v ktorom 
uvediete aj Vaše platové očakávania. Životopisy a motivačný list posielajte na e-mailovú adresu: kariera@zatopek.org.  

 
V reakcii na pracovnú ponuku prosíme uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení: 
"Uchádzač zaslaním osobných údajov udeľuje spoločnosti Zatopek Consulting, a.s. súhlas so správou, spracovaním a 
archivovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 
jedného roku. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchádzača zlikvidované v súlade s platnou legislatívou. Uchádzač 
vyhlasuje, že všetky uvedené údaje a informácie sú pravdivé." 

 
Kontaktné údaje: 
Zatopek Consulting a.s. 
Tower 115, Pribinova 25 
811 09 Bratislava 
www.zatopek.org 

mailto:kariera@zatopek.org
http://www.zatopek.org/


 

 

Spoločnosť Zatopek Consulting, a.s. bola založená v roku 2007 s cieľom profilovať sa ako 

dlhodobý a stabilný partner organizácií podnikajúcich v sektore finančných služieb. Vzhľadom na 

vývoj trhu a pozitívne ohlasy postupne rozširuje svoj záber aj na ostatné sektory. Ťažiskom aktivít 

spoločnosti je poradenstvo v oblasti využitia informačných systémov SAP ako podporného 

nástroja podnikania. 

Spoločnosť sa zameriava najmä na: 

• Vlastné riešenie implementácie modulu Treasury so štandardizovanými rozšíreniami pre podielové, penzijné 
a dôchodkové fondy 

• Implementácie štandardných riešení na báze SAP v oblastiach 
o Treasury and Risk Management 
o Exposure Management, Commodity Management 
o Cash and Liquidity Management 

• Vývoj riešení pre správu finančných umiestnení 

• Analýzu a optimalizáciu aplikačnej architektúry 

• Servis a rozvoj existujúcich riešení 

Spoločnosť Zatopek Consulting, a.s. v súčasnosti zamestnáva vyše 30 zamestnancov. 

Najvýznamnejšími klientami spoločnosti sú: 
 

• Veľké finančné inštitúcie v SR aj ČR (napr. dôchodcovské správcovské spoločnosti, finačné spoločnosti 
zaoberajúce sa asset managementom, investičné spoločnosti, poisťovne, atď...) 

• Spoločnosti pôsobiace v priemysle v SR, ČR, krajinách EU a Spojených arabských emirátoch 
 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

Finančné: 

• Vreckové 25% pri zahraničnej služobnej ceste, al. 40% pri služobnej ceste do zahraničia viac ako 4 týždne 

• Koncoročná odmena v závislosti od hospodárskeho výsledku firmy 

• Hiring bonus 
 
Nefinančné: 

• Jazykové vzdelávanie (anglický/nemecký jazyk)  

• Flexibilný pracovný čas, homeoffice, možnosť dohody 

• 5 dní dovolenky navyše 

• Firemná lyžovačka 1x za rok 

• Firemný teambuilding 1x za rok 

• Rôzne firmené podujatia 

• Vzdelávanie soft skills a interné vzdelávanie (podľa potreby, dohody) 

• Mobilný telefón aj na súkromné účely s limitom 

• Notebook aj na súkromné účely 

• Pitný režim a občerstvenie (káva, čaj, čerstvé ovocie) 

• Nadštandartná zdravotná starostlivosť po 2,5 roku pôsobenia vo firme 
 


