
Majster vo výrobe / plastové okná 

SLOVAKTUAL s.r.o. 

Miesto práce 

Pravenec 272, 972 16 Pravenec, Prievidza 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

ASAP 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- riadenie a organizácia existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít podľa výrobného plánu 

- koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného tímu / cca 15 na zmene 

- zodpovedá za zaškolenie ľudí podľa kvalifikačnej matrice 

- kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovateľov 

- sleduje a zabezpečuje materiál  

-zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 

14001 

- spolupráca pri riešení reklamácií a prijímaní nápravných opatrení 

 

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 

technický smer 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Počet rokov praxe 

3 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- Organizačné, riadiace schopnosti 

- Vysoká motivácia, stanovovanie úloh, vyhodnocovanie a stanovovanie cieľov podriadeným, 

hodnotenie zamestnancov, navrhovanie opatrení 

- Skúsenosti s riadením malého kolektívu 

- Čítanie technickej dokumentácie (výkresy, náčrty, schémy) 

- nemecký alebo anglický jazyk výhodou 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. je jedným z najväčších výrobcov plastových okien na Slovensku. Od 

roku 2008 je spoločnosť súčasťou nadnárodného koncernu AFG Arbonia Forster Holding AG. Firma v 

súčasnosti zamestnáva viac ako 600 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. 

Naša spoločnosť rýchlo rastie, preto hľadáme perspektívnych, ambicióznych kolegov do nášho tímu. 



Adresa spoločnosti 

SLOVAKTUAL s.r.o. 

272  

972 16 Pravenec 

http://www.slovaktual.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Schlencová 

Tel.: +421 902 950 656 

 

 

http://www.slovaktual.sk/
tel:+421%20902%20950%20656
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