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SAMOSTATNE NEPREDAJNÁ PRÍLOHA REGIONÁLNYCH TÝŽDENNÍKOV MY



Možný nástup

ihneď

www.rona.glass

personal@rona.sk

+421 901 906 514
RONA, a.s.
Sklárska 117
020 61 Lednické Rovne

Miesto výkonu práce:

Plný úväzokMzda 780 € (brutto)

Manipulačný robotník - balič

Plný úväzokMzda 800 € (brutto)

Elektromechanik silnoprúd

Plný úväzokMzda 850 € (brutto)

Prezeračka v nepretržitej prevádzke

Plný úväzokMzda 1000 € (brutto)

Procesný inžinier

Plný úväzokMzda 1100 € (brutto)

Zoraďovač brúsneho automatu

Plný úväzokMzda 1100 € (brutto)

Náborový príspevok 1000 €

Strojník sklárskych zariadení

Plný úväzokMzda 900 € (brutto)

Tavič skloviny
Plný úväzokMzda 850 € (brutto)

Skladník (s opravnenim na VZV)

Plný úväzokMzda od 1300 € (brutto)

Náborový príspevok 1500 €

Sklár (s praxou)

Plný úväzokMzda 1000 € (brutto)

Náborový príspevok 1000 €

Sklár (bez praxe)

Do celosvetovo uznávanej sklárskej spoločnosti

Hľadáme posily
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Samostatne nepredajná príloha regionálnych týždenníkov
MY Považský Obzor, MY Trenčianske noviny, MY Hornonitrianske noviny

 Manažér prílohy: Dana Valachová
Na prílohe spolupracovali: Dana Kulišíková, Anna Satrapová, Zuzana Mahdoňová, 
Monika Špániková
 Výroba a grafi cká úprava: Miroslav Samák, Dominika Mrákavová
 Titulné a editorial foto: Freepik.com
 VYDAL: Petit Press, a. s., Divízia týždenníkov, o. z., Sládkovičova 1, Nitra
 TLAČ: K. T., spol. s r. o., Komárno

Vážení čitatelia, 

máme za sebou veľmi náročný 
pandemický rok, ktorý firmy 
a spoločnosti zvládli na výbornú. 
Trh práce sa na Slovensku postupne 
zotavuje a voľné pracovné miesta 
pribúdajú vo viacerých komoditách.  
Vydavateľstvo Petit Press, a. s., 
v spolupráci s redakciami 
týždenníkov MY pripravili 
sumarizáciu voľných pracovných 
miest v ucelenej brožúrke. 
Na 64 stranách nájdete prezentáciu 
spoločností s uvedením voľných 
pracovných miest v rámci 
Trenčianskeho kraja. 
Veríme, že príloha Kariéra v kocke 
bude pre vás užitočnou pomôckou 
a sprievodcom pri orientácii 
v aktuálnych pracovných ponukách. 
 
Šťastnú ruku vo výbere želá 
kolektív redakcií týždenníkov MY 

TRENČIANSKE 
NOVINY

HORNONITRIANSKE 
NOVINY

POVAŽSKÝ
OBZOR



• Plastové diely  • Dátové káble 
• Komponenty pre elektromobilitu  • Testovacie moduly

• Káblové zväzky  •  

VÝROBA PRE 
AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

  TREN ÍN

  ILAVA

  DUBNICA NAD VÁHOM

bezplatná linka: 0800 864 111       www.leoni.sk       email: praca@leoni.com
TP21630105345
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LEONI na Slovensku
od roku 1993

DUBNICA NAD VÁHOM

ILAVA

• 

• Meracie laboratórium  
• 

• Vývojové centrum

1300 zamestnancov
7 výrobných segmentov

VÝROBA PRE 
AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

bezplatná linka: 0800 864 111       www.leoni.sk       email: praca@leoni.com
TP21630105345
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Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.

Globálny výrobca 
priemyselných prevodoviek
Spolo nos  Bonfiglioli s viac ako 60 rokmi 
skúseností a tímom viac ako 3700 profesi-
onálov po celom svete navrhuje, vyrába aj 
distribuuje kompletný sortiment elektro-
motorov, pohonov, planétových prevodo-
viek a invertorov pre priemyselnú automa-
tizáciu, stroje aj sektor výroby obnovite nej 
energie. 

V Považskej Bystrici úspešne pôsobí už viac ako 15 rokov a v sú asnosti zamestnáva  320 
zamestnancov, najmä v oblasti montáže prevodoviek a CNC obrábania na najmodernej-
ších strojoch. Závod Bonfiglioli Slovakia je zameraný na sektor heavy-duty – ve koroz-
merové prevodovky pre aplikácie v ažkom priemysle ( ažba a spracovanie uhlia a rudy 

v povrchových aj podzemných baniach, re-
cyklácia odpadu, spracovanie kovov at ).

Považsko-bystrický závod zásobuje stro-
járske a inžinierske firmy z celého sveta, 
prevodovky Bonfiglioli sa používajú v mno-
hých strojných zariadeniach na všetkých 
kontinentoch. Okrem štandardného tova-
ru sériovej výroby oslovuje aj náro nejších 
klientov a formou projektov predáva vyso-
ko špecifikované produkty šité na mieru.

Spolo nos  napriek turbulentnému roku 
2020 dosiahla priaznivé hospodárske vý-
sledky a má ve mi ambiciózne plány na rok 
2021. V aka rastúcemu dopytu zákazníkov 
navyšuje významne výrobu a v súvislosti 
s tým vytvára nové pracovné príležitosti 
v oblasti výroby, kvality, logistiky.   

TP21630105234
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Pre náš závod v Považskej Bystrici 
otvárame pracovné príležitosti:

•   CNC obrábač kovov
•   Montážny pracovník
•   Skladník - manipulant
Zamestnancom ponúkame dlhodobo stabilný 
pracovný pomer, moderné, bezpečné a čisté  
pracovné prostredie a pracovné podmienky na 
vysokej úrovni, nadštandardné platové ohodnotenie, 
štedrý vzdelávací a sociálny program a rozmanité 
možnosti osobného rastu a zvyšovania odbornosti. 

Pre viac informácií kontaktujte naše personálne oddelenie telefonicky 
042/ 285 33 22 alebo emailom: personalne.sk@bonfiglioli.com

TP21630105234
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Ponúkame tieto pracovné pozície:

- Testerista
- Elektromechanik
- Montážny zámočník
- Skladník
- Zvárač

MZDA: Benefity:
• Príspevok na stravu nad 

rámec stanovený zákonom
• Príspe

pr
• Príspevok na dopravu
• Príspevok pre darcov krvi

• Pra zvyšovanie mzdy
• Pr ec 

zákonníka práce
• 

Stabilita:
• Pr va od z atk tavu
• Práca na 2 zmeny   • 7, r

Váš no

v 1202/44
9 e vakia

032 77 00 251 / kariera@Vertiv.com

• 760€
• 

• Výkonnostný

GARANTUJEME:

13KARIÉRA V KOCKE
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Prijmeme do našich prevádzok 
šikovných

Menej skúsených radi vyškolíme, stačí len chcieť. 
Práca na TPP s nástupom ihneď. 
Ponúkame možnosť ubytovania.

Bližšie info na č.t.: 0917/107 895, praca@alexandracomplex.com

ČAŠNÍKOV A ČAŠNÍČKY
KUCHÁROV A KUCHÁRKY
so skúsenosťami na týchto pozíciách. 

TP21309181
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Do nášho tímu v Dubnici nad Váhom hľadáme zamestnancov na pozíciu

Požiadavky na kandidáta:
– Prax vo výrobnej spoločnosti v odbore strojárstvo vítaná

– Čítanie technických výkresov

– Zodpovedný prístup k práci a ochota vzdelávať sa

Mzdové podmienky: základná nástupná mzda od 800 €

Mesačná mzda od 1100 € (mesačná mzda obsahuje základnú 

zložku mzdy od 800 € + príplatky a bonusy).

Požiadavky na kandidáta:
– Prax v oblasti tepelného spracovania kovov vítaná

– Skúsenosti s obsluhou strojov

– Zodpovedný prístup k práci a ochota vzdelávať sa

Mzdové podmienky: základná nástupná mzda 770 €

Mesačná mzda od 1000 € (mesačná mzda obsahuje

základnú zložku mzdy 770 € + príplatky a bonusy).

Spoločnosť RIBE Slovakia ponúka:
- stabilné pracovné miesto

- mesačné výkonnostné prémie (15% zo základnej mzdy)

- príplatok za prácu v hlučnom prostredí (0,72 €/hod.)

- nadčasy platené nad rámec zákonníka práce

- každoročné zvyšovanie základnej mzdy

- letnú a zimnú odmenu (13.,14. plat)

- zaškolenie pod dohľadom skúseného zamestnanca

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

RIBE Slovakia, k.s.

Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel. 042/448 6701
RIBE Slovakia, k.s. je zahraničná stabilná firma s viac ako 100 ročnou históriou, zaoberajúca sa výrobou

a predajom spojovacieho materiálu, skrutiek, predovšetkým pre automobilový priemysel, poskytovaním 

služieb v chemicko-tepelnom spracovaní kovov, montáží skrutiek a povrchových úprav kovov.

ZRIAĎOVAČ – VÝROBA SKRUTIEK
ZRIAĎOVAČ – VÝROBA ZÁVITOV
Obsluha a nastavovanie stroja.

Práca v 3-zmennej  prevádzke.

KALIČ - OBSLUHA
Obsluha pecných zariadení.

Práca v 3-prevádzke.

V prípade, že vás naša ponuka zaujala, pošlite nám svoj 

životopis na adresu: erika.podivinska@ribe.sk, vybratých 

kandidátov budeme telefonicky kontaktovať. 

ELEKTRIKÁR – ELEKTRICKÉ OPRAVY 
ÚDRŽBÁR – MECHANICKÉ OPRAVY
Opravy a údržba strojov a zariadení v strojárskej výrobe.

Práca v nepretržitej prevádzke.

Požiadavky na kandidáta:
– Prax v oblasti opráv a údržby strojov vítaná

– Technické myslenie 

– Zodpovedný prístup k práci a ochota vzdelávať sa

Mzdové podmienky: základná nástupná mzda 810 €

Mesačná mzda od 1300 € (mesačná mzda obsahuje základnú 

zložku mzdy 810 € + príplatky a bonusy).

TP21630105357
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TP7309290
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 • priemerná hrubá mzda na pozícií* 1140€
  (vrátane príplatkov a prémií)
 • po odpracovaní prvého roka odmena 200€
 • zvýhodnený nákup vlastných výrobkov
 •
 •

za mesiace 01-06 roku 2021)

- práca na 3. zmeny - TPP

H adáme nových kolegov

TP21309165
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v Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom!
Ponúkame prácu 

Považská Bystrica:

hľadáme robotníkov montáže do 2 – 3-zmennej 
prevádzky pôsobiacej v automobilovom priemysle 

Ponúkaný plat je 623 € - 694 €/brutto/mesačne, 
naviac ponúkame dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, 
stravné lístky a kvartálne odmeny. 

dubnica nad váhom:

prijmeme montážnych pracovníkov, skladníkov 
aj testovacích technikov do 1 – 3-zmennej prevádzky 
pôsobiacej v elektrotechnickom priemysle 

Ponúkaný plat je 623 €/brutto/mesiac a doplatky až do výšky 
5 €/netto/hodina. Zabezpečená zvozová doprava z rôznych 
smerov, príspevok na stravovanie vo výške 70 % z ceny obeda 
v závodnej jedálni.

Ponúkame tiež voľné pracovné pozície v Žiline, Kysuckom 
Novom Meste, Krásne nad Kysucou, či Liptovskom Hrádku.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na čísle 0915 576 708

TP21309167
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Hľadáme do pracovného pomeru: 

Kontakt: 0903 127 283, 0949 603 006

Obrábač kovov 
3-5 osé centrá, 
zámočník - nástrojár
Pracovný pomer: TPP - živnosť
Mzda: 7,50 €/hod. (možná dohoda)

TP21309180
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Príjmeme vodiča 
MKD sk. E

CZ - Európa a späť
Plat 45-60 000 kč

tel.: 00420 572 671 013-15
mobil:

00420 602 552 507
Uherský Brod

TP21307191
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TP21307185
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TP21308143
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Doplňte 
náš tím:

Nástupný bonus 500€ 
 závodná jedáleň 
  príspevok na dochádzanie 
   ročná odmena

CNC Obrábač kovov (8€ - 15€)

CNC karuselár (8€ -15€)

Montáž Elektrikár (5,50€ - 10€)

Montáž Pneumatikár (6€ - 10€)

Montáž Zámočník (5€ -10€)

Klasický sústružník/horizontár (6,50€ - 12€)

Matador Industries, a.s., Dubnica nad Váhom
karieramid@matador-group.eu, 0917 911 399

TP21630105360

31KARIÉRA V KOCKE



32 KARIÉRA V KOCKE

Shared Service Center 
(centrum zdieľaných služieb)

spoločnosti Danfoss Považská Bystrica

Danfoss Shared Service Center (SSC) 

je súčasťou závodu Danfoss Power So-

lutions v Považskej Bystrici už od roku 

2007. 

Centrum je zamerané najmä na poskyto-
vanie finančných/účtovných/daňových 
služieb pre predajné a  výrobné závody 
spoločnosti Danfoss v  Európe a  regióne 
TMA (Turkey, Middle East, Africa), ale tiež 
poskytuje podporné služby v  nefinan-
čných oblastiach ako napríklad vstupo-
vanie objednávok a  správa zákazníckych 
dát. 

V súčasnosti SSC zamestnáva viac ako 110 
ľudí a s pribúdajúcimi projektami plánuje-
me rozšíriť už existujúci tím kolegov, ktorí 

sú odborníci v  daných oblastiach a  záro-
veň aj osobité charaktery, čo napomáha 
zabezpečiť pestrosť, rôznorodosť v  tí-
moch, učíme sa jeden od druhého, ťahá-
me sa navzájom.

Centrum je rozdelené do viacerých tímov 
zabezpečujúcich účtovanie do hlavnej kni-
hy, spracovanie účtovníctva od A po Z pre 
predajné organizácie, účtovanie dodá-
vateľských faktúr a  zabezpečenie platieb 
dodávateľom, spracovanie cestovných 
náhrad, účtovanie bankových výpisov, 
správa pohľadávok a  kreditu, správa zá-
kazníckych dát, vstupovanie zákazníckych 
objednávok, nepriame dane a reporting.

Firemným jazykom v  SSC je angličtina 
a  znalosť každého ďalšieho jazyka je ví-
taná. V  súčasnosti máme kolegov hovo-
riacich a  využívajúcich v  práci iné jazyky 
– nemecký, francúzsky, španielsky, portu-
galský, taliansky, ruský. 

TP21630105343
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Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? 
Kontaktujte nás na:

hrpb@danfoss.com

Ostatné pracovné pozície v Danfoss Power Solutions:

• Pracovník metrológie/technickej kontroly

• Pracovník montáže

• CNC obrábač kovov – nástup do kmeňového stavu

• Sales Engineer – Heating Solutions (Central Slovakia)

• Senior Embedded Softvérový Tester

• Product Engineer

• Accountant

• Senior Accountant

• Credit Analyst 

• Specialist Indirect Tax and Reporting

• Credit Analyst with French Language

• Credit Analyst with German Language

www.danfoss.com

Bližšie informácie k pozíciám na www.profesia.sk

Naše aktuálne otvorené pozície sú:

TP21630105343
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NASTAVOVAČ /ZORAĎOVAČ lisov, strojov a zariadení 
Druh pracovného pomeru:   Termín nástupu:  
plný úväzok 37,5 hod. týždenne, na 3 zmeny  ihneď
Celková mzda (brutto): 1400 € (950 € + bonus 350 € záleží od odbornosti, výkonu, kvality)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• obsluha a nastavenie výrobných strojov a zariadení na výrobu dien a viečok pre konzervy
• zabezpečenie plynulého chodu linky, kontrola výrobných parametrov linky
• vykonávanie drobných mechanických opráv lisov a strojov
• určenie opotrebovaných dielov a porúch lisov a strojov
• dodržiavanie predpísaných štandardov kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia

Zamestnanecké výhody, benefity:
• 13. a 14. plat každý vo výške priemerného zárobku
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 1:2
• bohatý sociálny program (príspevky na športové a kultúrne podujatia,
 teambuildingy, Mikulášsky a vianočný večierok)
• zabezpečenie stravovania priamo v spoločnosti
• zabezpečenie dopravy v prípade mimoriadnej potreby práce mimo pracovné dni
• možnosť kariérneho rastu
• práca v stabilnej spoločnosti vyrábajúca obaly pre potravinársky a chemický 
 priemysel v celej Európe

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním, osobnostnými predpokladmi a zručnosťami:
stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné 
vzdelanie; zodpovednosť a spoľahlivosť, technické myslenie, zmysel pre detail

Predmetom našej výrobnej činnosti je výroba jemných plechových obalov – plechovíc pre potravinársky a chemický 
priemysel. Sme súčasťou celosvetového koncernu Silgan, ktorý prevádzkuje 100 výrobných závodov v Severnej a 
Južnej Amerike, Európe a Ázii.
Náš závod v Novom Meste nad Váhom má viac ako 80 – ročnú históriu. Do roku 2011 bol známy pod názvom OBAL. 
Dnes sme svetový výrobca a aj v čase pandémie sme strategickým dodávateľom mnohých potravinárskych spo-
ločností. Zabezpečujeme stabilitu a istotu svojim zamestnancom i všetkým spotrebiteľom.
Pracujeme ako jeden globálny tím, ktorý vzájomne prináša to najlepšie. 
Ak chcete rásť a rozvíjať sa ako súčasť nášho tímu, ktorý formuje priemyselné odvetvie, tak hľadáme práve Vás.

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Maradíková, e-mail: lubica.maradikova@silganmp.com
TP21307285
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ENGIE Services a.s. Slovensko
Plynová a biomasová kotolňa PK 29 Kanianka

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď, resp. dohodou
Mzdové podmienky (brutto): 740 EUR/mesiac* 
Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy. 
Konečná výška základnej mzdy závisí od úrovne požadovaných schopností a skúseností 
kandidáta.

Práca nie je vhodná pre ženy z dôvodu manipulácie s veľmi ťažkými bremenami.

Informácie o pracovnom mieste

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Pracovnou náplňou na tejto pozícii je najmä:
• obsluha tepelno-energetických zariadení prevádzky v rozsahu príslušných oprávnení 

(kotle, výmenníky, plynové energetické zariadenia);
• obsluha TNS (tlakových nádob stabilných), čerpadiel, menšie údržbárske práce;
• hlásenie zistených porúch na tepelno-energetických zariadeniach a rozvodoch;
• dodržiavanie platných miestnych prevádzkových predpisov pre jednotlivé  
 tepelno-energetické zariadenia;
•  dodržiavanie ustanovení príslušných zákonov a noriem, ako aj ostatnej súvisiacej 
 legislatívy BOZP a PO;
• spolupráca na odstraňovaní havarijných stavov.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 
stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou
Vzdelanie v odbore: technického smeru
Ostatné znalosti: 
Microsoft Word - Základy, Microsoft Excel - Základy, Microsoft Outlook – Základy
Vodičský preukaz: B
Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti
•  prax na podobnej pozícii, nie je však nevyhnutnou podmienkou;
•  kuričský preukaz na obsluhu kotlov triedy V. pevné a plynné palivá
•  proaktívny prístup k práci, chuť učiť sa;
•  schopnosť komunikácie so zákazníkom;
•  analytické myslenie;
•  samostatnosť, ale aj ochota spolupracovať s tímom;
•  adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti;
•  hospodárnosť, trpezlivosť, nadhľad, komunikatívnosť, serióznosť.

Technik obsluhy (kurič) 

Kontakt pre záujemcov: Jaroslav Kochan +421 918 594 157
TP21308155
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Pridaj sa k nám !
Rozširujeme náš tím ... 

0905 621 188www.RealitnaKariera.sk

TP21308151
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KONŠTRUKTA – Defence, a.s. je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a  skúsenosťami orientovanými na obranné technológie, predo-
všetkým v oblasti konštrukcie, vývoja a špecializovaného skúšobníctva delostreleckých systémov, munície, veliteľských a riadia-
cich systémov, elektronických systémov, špeciálnych zbraňových nadstavieb integrovaných do kolesových a pásových platforiem. 
Spoločnosť systematicky buduje a rozširuje vlastnú výrobnú bázu a výkony servisnej a opravárenskej činnosti vojenskej techniky.

Pre ďalšiu expanziu svojich zámerov spoločnosť hľadá:

• Stabilných a zodpovedných zamestnancov
• Ľudí s ochotou pracovať a neustále sa vzdelávať
• Tímových hráčov

Ponúkame:

1. Konštruktérov pre konštrukčné oddelenie so zameraním na nasledovné
 návrh strojných konštrukcií,
 návrh hydraulických obvodov a mechanizmov,
 ovládanie práce s CAD systémom NX a TeamCenter.

2. Konštruktérov pre oddelenie elektrických  a elektronických systémov
 skúsenosti s návrhom trasovania elektrických vodičov,
 konštruovanie elektrických skríň,
 konštruovanie dosiek plošných spojov,
 práca v systéme Autocad a NX.

3. Programátorov pre
 programovanie vo Visual C#,
 riešenie diferenciálnych rovníc,
 ovládanie SQL Server.

Požiadavka na obsadenie pracovných pozícií:

KONŠTRUKTA – Defence, a.s.
Lieskovec 575/25

018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: +421 (0)42 2852231

e-mail: kotadef@kotadef.skwww.kotadef.sk

• Zaujímavú a tvorivú prácu
• Zázemie stabilnej spoločnosti s rôznymi zamestnaneckými výhodami a benefitmi
• Profesionálny a kariérny rast
• Príjemné pracovné prostredie 
• Kontinuálne vzdelávanie
• Mzdové ohodnotenie: 900 – 1600 EUR/mesiac

TP21309173
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Vedúci elektromontér

Elektromontér Absolvent

TP7309266
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prijme do prac.  pomeruprijme do prac.  pomeru

V prípade záujmu o prácu
volajte na 042/462 4349 

alebo píšte na: baas@baas.sk

CNC sústružníka
Ponúkaný plat:

základná mzda od 4,5 €/1 hod. 
+ osobné ohodnotenie až do výšky 

1,5 €/1 hod.
Benefity:

- príspevok na DDP
- 13. plat

- práca v stabil. spoločnosti
Osobnostné predpoklady: 
- čítanie výkresovej dokumentácie

- ochota učiť sa 

so sídlom v Beluši, okr. Púchov

Strojárska spoločnosť

s.r.o.

TP6309269
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  - dodávate  automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci 

 
ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec . 422, tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk 

Ponúkame:  

Požadujeme: 

TP21308145

56 KARIÉRA V KOCKE



klimatizácia
 vzduchotechnika
  tepelné čerpadlá

Sídlo: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza

Prijme do pracovného pomeru:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR TZB
Nástupný plat: 1.400€ brutto + prémie za zrealizované projekty

Iné benefity: osobný automobil (aj na súkromné účely), mobilný telefón

Požiadavky na uchádzača:
- VŠ vzdelanie technického smeru (ideálne TZB)

- SŠ vzdelanie technického smeru + prax v oblasti stavebníctva

- Výborné zručnosti s prácou na PC, vodičský preukaz

Výhody uchádzača o prácu:
Skúsenosti v oblasti stavebníctva (TZB), znalosť SW AUTOCAD, záujem o dlhodobý pracovný pomer, 

riadiace schopnosti a zodpovednosť

ROZPOČTÁR TZB
Nástupný plat: 800€ brutto

Iné benefity: mobilný telefón

Požiadavky na uchádzača:
- SŠ vzdelanie technického smeru

- Dobré zručnosti s prácou na PC (excel, word, mailová komunikácia, práca na internete ...)

Výhody uchádzača o prácu:
Skúsenosti s vypracovávaním cenových ponúk a tvorby rozpočtov v stavebníctve, záujem o dlhodobý 

pracovný pomer a zodpovednosť

Termín nástupu:   Ihneď, prípadne po dohode

Ostatné podmienky:   Budú predmetom osobného jednania

Pohovor dohodnúť telefonicky:  0905 350 611 - Ing. Kolář (8:00 - 17:00 v prac. dni)

TP21308153

57KARIÉRA V KOCKE



TP21305131

58 KARIÉRA V KOCKE



Sme na trhu 60 rokov

a na 3 pracoviskách

v Nemecku zamestnávame

150 spolupracovníkov

kontakt v slovenskom jazyku: 00421 903 774 655

Do tímu vo Wörleschwangu prijmeme

Nemčina nie je podmienkou

MURÁRA – BETONÁRA – TESÁRA

TP21308149
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Operátor výroby (montáž napájacích systémov
pre telekomunikácie a nabíjačiek 
elektromobilov)

1 zmena, plat od 4,10€ základná zložka + 30-40% 
variabilná zložka, príplatky za nadčasy nad rámec zákona

Kontakt:
personalne@deltaww.com
alebo 042 4661 185

Spoločnosť Delta Electronics
so sídlom v Dubnici nad Váhom

príjme do svojich radov zamestnancov na pozície:

Testovač (testovanie napájacích 
systémov pre telekomunikácie 
a nabíjačiek elektromobilov) 

1 zmena, plat od 700€ základná zložka 
+ 30-40% variabilná zložka,
príplatky za nadčas nad rámec
zákona, elektrotechnická vyhláška
min. §22 je podmienkou

TP21630105368
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