
 

Údržbár 
SLOVAKTUAL s.r.o. 

Miesto práce 
272, 972 16 Pravenec, Prievidza 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 
dohodou 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- Preventívna elektrická a elektro-pneumatická údržba, resp. obsluha všetkých zariadení / 
strojov na výrobu plastových okien v závode Pravenec za účelom zabránenia zbytočným 
prestojom vo výrobe. 
- Samostatná diagnostika porúch a chýb, rýchle odstránenie elektrických a riadiaco-
technických problémov, resp. oprava zariadení / strojov s čo najkratšími možnými 
prerušeniami výroby. 
- Spolupráca pri montáži a uvedení do prevádzky nových zariadení / strojov - spolupráca s 

vedúcim projektu a s dodávateľmi strojov (montéri, programátori, atď.) 
- Pomoc pri posudzovaní potreby elektrických, riadiaco-technických a elektro-pneumatických 
náhradných a opotrebovaných dielov z existujúcich a nových zariadení / strojov. 
- Pomoc a podpora pri vytváraní a optimalizácii pravidelných plánov údržby a obsluhy strojov 

na základe informácií poskytnutých dodávateľmi stroja, resp. na základe skúseností a 
poznatkov vo výrobe. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Ponúkame: 

- stabilnú prácu 
- dochádzkový bonus 



- príspevok na dopravu do zamestnania 

- obedy / večere v areáli spoločnosti 
- príspevok na masáže poskytované v blízkosti spoločnosti pre každého zamestnanca 

 

Informácie o výberovom konaní 

Ďakujeme za Váš záujem pracovať v našej spoločnosti. 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
mechanik strojných zariadení 

Vodičský preukaz 
B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- Platné osvedčenie podľa § 21- 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 
- Znalosť NJ alebo AJ veľkou výhodou 
- Praktické skúsenosti v oblasti údržby a automatizačnej techniky 

- Všeobecne dobré používateľské znalosti PC (MS) 
- Tímová schopnosť, práca v tíme aj mimo svojej oblasti 
- Pripravený pracovať v 2-zmennej prevádzke 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. je najväčším výrobcom plastových okien na Slovensku. Od 

roku 2008 je spoločnosť súčasťou nadnárodného koncernu AFG Arbonia Forster Holding AG. 
Firma v súčasnosti zamestnáva priemerne 500 zamestnancov. Na Slovensku a na niektorých 

exportných trhoch, ako je Česko a Rakúsko, disponuje vlastnou, predajcami podporovanou 
organizáciou odbytu. Sieť obchodníkov predstavuje okolo 150 vzorkových predajní, v ktorých 

je zamestnaných viac než 200 zamestnancov. 



 

 

Adresa spoločnosti 

SLOVAKTUAL s.r.o. 

272  
972 16 Pravenec 

http://www.slovaktual.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Schlencová 
E-mail: poslať životopis 

 

http://www.slovaktual.sk/
http://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=2287645&inc_stat=1
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