
 

 

 

  PRACOVNÁ PONUKA 
               “REFERENT COLNÉHO DEKLARANTa”  

MDT - Zolltrans s.r.o. 
Pracovná doba: 3 zmeny /7:00 - 16:00/ ,/9:00 - 17:00/ PON,STR,PIAT, UT-ŠTV -10h alebo voľno 
        8-16,30hod každý deň  
Ponúkaný plat:  viac na pracovnom pohovore 

     Druh pracovného pomeru dohodou-plný úväzok, živnosť,  
     Termín začatia výberového konania: neurčito 
             

 
Sme stabilná firma s tradíciou už 20 rokov na       

trhu v oblasti colno-deklaracných služieb. 

Pomáhame našim klientom nájst riešenia v rámci 

obchodných prípadov v neustále meniacej sa 
colnej oblasti. 
 
Naši zákazníci deklarujú dobré skúsenosti v 
spolupráci s nami a to hlavne v oblasti:  
-rýchleho vybavenia, dôsledne odvedenej práce  
-príjemnej komunikácie  
 
Medzi naše kľúčové atributy patrí čestnosť, 
profesionalita a empatia voči klientovi.  
 

Pocet zamestnancov: 3 - 4 zamestnanci  

 
Adresa spoločnosti:  
MDT - Zolltrans, s.r.o., Košická 26, 080 01 Prešov  
http://www.mdtzolltrans.sk 
Telefonický kontakt: +421 907 992 450 (Monika 
FÁBRYOVÁ)   E - mail: director@mdtzolltrans.sk 

 Do CV pripojte Vašu fotografiu a aspoň  
3 kontakty z predošlých zamestnaní svojich 

nadriadených. 
 

 

 

Zamestnanecké výhody a benefity  

- Postupné zaškolenie podľa pracovného postupu 
- Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v 
prípade záujmu  
 

Požiadavky na pracovné miesto: 
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou, 

vysokoškolské I./II. stupna  

Vzdelanie v odbore: Logistika, CLO, 
Ekonomické - účtovníctvo 
Jazykové znalosti: Vítané 
Ostatné znalosti – empatia a radosť pomáhať 

Strojopis - pokrocilý a Microsoft Word - pokrocilý 

Microsoft Excel - expert a Microsoft Windows - 

pokrocilý 

Vodicský preukaz: B  

Pocet rokov praxe: 0-viac 

 

 

 
 

  
- si typ, ktorý sa rád šprtá v zákonoch a si samostatný? 
- si typ, ktorý nemá problém komunikovať aj s colnými 
orgánmi? 
- hľadáš stabilnú firmu a prácu, kde je kolektív na jednej 
lodi? 

- chceš pomáhať našim klientom a odbremeniť ich od 

náročnej administratívy, legislatívy a nájsť riešenia za 
nich? 
- máš prax v účtovníctve a žiada sa ti zmena? 
- si typ, ktorý nemá problém učiť sa z pracovných 
manuálov? 
- si typ etický, čestný s pozitívnym myslením? 
- záleží ti na dobrých medziľudských vzťahoch? 

http://www.mdtzolltrans.sk/
mailto:director@mdtzolltrans.sk

