
Technik kvality 
Miesto práce 
Pravenec 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
dohodou 
Mzdové podmienky (brutto) 
1 200 EUR/mesiac 
(v závislosti od praxe a znalostí + variabilné zložky mzdy) 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- Analýza interných chýb a zákazníckych reklamácií s použitím nástrojov 
kvality 
(Paretova analýza, Diagram príčin a následkov, 5 why ...) 
- Riešenie problémov a reklamácií metodikou 8D 
- Komunikácia predmetu reklamácií riadiacim pracovníkom výroby a 
operátorom 
- Spolupráca s ostatnými oddelenia pri stanovení príčin chýb a iniciovanie 
nápravných opatrení, vytváranie akčných plánov 
- Verifikácia opatrení 
- Podpora výrobných procesov v záujme kvality produktov 
- Schvaľovanie odchýlok podľa platných predpisov 
- Riadenie kontrolórov kvality procesu a produktu, príprava pokynov, 
určovanie priorít, hodnotenie výkonu 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Ponúkame: 
- stabilnú prácu v medzinárodnej spoločnosti 
- flexibilný pracovný čas pre THP pracovníkov 
- príjemné prostredie 
- teambuldingové akcie pre zamestnancov 
- sociálny program 
- obedy / večere v areáli spoločnosti 
- príspevok na dopravu 
- referrál program (odmena za nábor) 400,- EUR 
- zamestnanecká zľava na výrobky našej spoločnosti vo výške 10% 



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 

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

Ostatné znalosti 
Microsoft Excel - Pokročilý 
Microsoft Word - Pokročilý 
Microsoft Outlook - Pokročilý 

Vodičský preukaz 
B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- Skúsenosti v oblasti kvality - podmienkou 
- Ovládanie NJ alebo AJ slovom a písmom - podmienkou 
- Čítanie technickej dokumentácie - výhodou 
- Znalosť FMEA a MSA - výhodou 
- Spoľahlivosť, samostatnosť 
- Schopnosť tímovej spolupráce 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Už vyše 30 rokov je naše meno synonymom kvality, inovácie a nových 
technológií. 
SLOVAKTUAL je najväčší výrobca plastových a hliníkových okien a dverí v 
rámci Slovenska a Českej republiky. V Pravenci zamestnávame viac ako 
650 ľudí. 
Predaj a montáž okien v SR a v ČR zabezpečuje sieť našich zmluvných 
partnerov, ktorí na okná a dvere SLOVAKTUAL poskytujú poradenstvo, 
spracúvajú cenové ponuky a realizujú odbornú montáž. Spolu 



zamestnávajú ďalších viac ako 300 ľudí. 
Od roku 2021 patrí Slovaktual do rodiny DOVISTA. 
Naša spoločnosť rýchlo rastie, preto hľadáme perspektívnych, 
ambicióznych kolegov do nášho tímu. 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Schlencová 
Tel.: +421902950656 
E-mail: j.schlencova@slovatual.sk 
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