Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
organizuje

VÝBEROVÉ KONANIE
Dátum a miesto konania: 24.08.2017 (štvrtok) o 09,00 hod.

v priestoroch spoločnosti
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Zamestnávateľ: TATRAVAGÓNKA, a.s.
PROFESIA:

Frézar - horizontkár

20 PM

POŽIADAVKY:
-

-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba
Stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
výroba
Žeriavnicky preukaz, oprávnenie na obsluhu zdvíhacích zariadení – výhodou
Prax v odbore výhodou
Čítanie výkresovej dokumentácie
Základné znalosti strojárskych výrobných technológií
Zodpovednosť, orientácia na výsledok, flexibilita, odolnosť voči stresu

PRACOVNÉ PODMIENKY:
-

-

frézuje ploché a skriňové súčiastky – rôzne špecifické dielce, hobľuje plochy, osadenia,
drážky a dutiny, hrany, opracováva polovýrobky pomocou fréz a iných rotačných
obrábacích nástrojov a zariadení s dôrazom na zachovanie požadovaného tvaru,
rozmerov a povolených odchýlok podľa technického výkresu, vykonáva jednoduché
povrchové úpravy polovýrobku,
vykonáva jednoduché opravy a údržbu zverených
strojov a zariadení, zodpovedá za kvalitu pridelenej práce
Pracovný pomer na dobu určitú – 12 mesiacov
Dvojzmenný pracovný čas

PONÚKANÉ VÝHODY:
-

Práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti, stravovanie za výhodných podmienok,
pracovné odevy a ich čistenie, pravidelné školenie, dovolenková a vianočná odmena,
doplnkové dôchodkové sporenie, relax kupóny, firemné podujatia, množstvo zliav a
výhod v regióne, pri priemerných nadčasoch cca 30 hodín mesačne je ponúkaná hrubá
mzda vyššia o 200, - eur

INFORMÁCIE:
V prípade záujmu zúčastniť sa výberového konania kontaktujte:
Ing. Andrea Tatarková - tel. kontakt: 052/2440 410
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, 1. posch. č.d. 101

Základné informácie o VPM

Názov zamestnávateľa: TATRAVAGÓNKA a.s.
Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
IČO:
Miesto výkonu práce:

31699847
Poprad

Počet VPM:
VPM - profesie:

20
frézar - horizontkár

Možný nástup do zamestnania od:

ihneď

Popis pracovných činnosti:
frézuje ploché a skriňové súčiastky – rôzne špecifické dielce, hobľuje plochy, osadenia, drážky a dutiny,
hrany
opracováva polovýrobky pomocou fréz a iných rotačných obrábacích nástrojov a zariadení s dôrazom na
zachovanie požadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok podľa technického výkresu
vykonáva jednoduché povrchové úpravy polovýrobku
vykonáva jednoduché opravy a údržbu zverených strojov a zariadení
zodpovedá za kvalitu pridelenej práce
Požiadavky na zamestnancov:
 Vzdelanie: vyučený v odbore, stredné odborné
 Požadované skúsenosti: prax v odbore 2 roky
 Odborné znalosti: žeriavnicky preukaz, oprávnenie na obsluhu zdvíhacích zariadení výhodou
 Iné požiadavky: čítanie výkresovej dokumentácie, základné znalosť strojárskych výrobných
technológii, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, orientácia na výsledok
Pracovné podmienky:
Mesto výkonu práce:
Pracovný čas:
Druh pracovného pomeru:

Poprad
I. pracovná zmena od 6.00 do 14.00 hod., II. pracovná zmena od 14.00 do
22.00 hod. (7,5 hod. pracovný čas + 0,5 hod. prestávka na odpočinok
a jedenie),
prvá pracovná zmluva na čas určitý 1 rok, po nej ešte možnosť 1x na 1 rok,
prípadne čas neurčitý

Trvanie skúšobnej doby: 3 mesiace
Zabezpečenie ubytovania: nie, môžeme ponúknuť asistenciu pri hľadaní ubytovania
Iné benefity:
zabezpečená strava s príspevkom zamestnanca 1,14 € na 1 hlavné jedlo,
dovolenková a vianočná odmena vyplácaná 2x do roka, poukážky na relax 2x do
roka v hodnote 30,- €, vstup do fittness za 10% cenu, množstvo zliav v rôznych
predajniach v regióne, príspevok zamestnávateľa na DDS
Kontakt:
Personálne oddelenie

052/711 2455, 2606
0918735724

