
Technológ 
Miesto práce 
Pravenec 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
ASAP 

Mzdové podmienky (brutto) 
1 000 EUR/mesiac (*minimálna suma základnej zložky mzdy vzťahujúcej sa na uvedenú 
pracovnú pozíciu; suma zmluvnej základnej zložky mzdy bude upravená v súlade s Vašimi 
odbornými znalosťami a schopnosťami) 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- Zabezpečuje technologickú dokumentáciu a definuje štandardný technologický postup 
pre jednotlivé procesné operácie 
- Optimalizuje výrobný proces a navrhuje jeho zlepšenia 
- Pripravuje technické a technologické zabezpečenie pri nábehu novej výroby 
- Navrhuje a optimalizuje náradie / prípravky používané vo výrobnom procese 
- Spolupracuje s oddelením kvality pri riešení reklamácií a implementácii nápravných 
opatrení 
- Rieši operatívne problémy týkajúcich sa technológie 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Ponúkame: 
- stabilnú prácu 
- príspevok na dopravu do zamestnania 
- obedy / večere v areáli spoločnosti 

Informácie o výberovom konaní 
Ďakujeme za Váš záujem pracovať v našej spoločnosti. 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Prosíme 
do textu mailu v ktorom sa uchádzate o zamestnanie uveďte odpoveď na otázky: 1. aká 
je Vaša prax na obdobnej pozícii? 2. Od akého dátumu ste k dispozícii? Ďakujeme 



Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
študent vysokej školy 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 
vysokoškolské III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
Strojárstvo / Technológia 

Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1) 

Vodičský preukaz 
B 

Počet rokov praxe 
2 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
• Hľadáme človek so schopnosťou čítať technické výkresy, 
• Znalosť technológie procesov výroby okien výhodou, 
• Základy kvalitatívnych nástrojov (FMEA, Pareto, CTQ...), 
• Základy AutoCAD výhodou, 
• Znalosť metrológie výhodou. 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
• proaktívny a cieľavedomý prístup, 
• schopnosť stanoviť si priority a rozhodovať, 
• schopnosť analytického riešenia problémov, 
• schopnosť nachádzať nové riešenia v tíme, 
• schopnosť informovať včas o kritických skutočnostiach. 

 

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 Arbonia AG. 
Firma v súčasnosti zamestnáva viac ako 650 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.: +421902950656 

E-mail: j.schlencova@slovaktual.sk 

http://www.slovaktual.sk/
tel:+421902950656
mailto:j.schlencova@slovaktual.sk
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