Tatrasvit Svit – Socks, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit, tel. 052/7126271, pers@tatrasvit.sk
PONÚKA VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA NA FUNKCII:
Špecialisti údržby strojov v textilnej a odevnej výrobe
(mechanik pletacích strojov)
Miesto práce: Svit
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Spolu po zaučení až do 1000 € mesačne!
základná sadzba 3,20 €/hod.
+ dochádzkový bonus,
+ príplatky za nočné zmeny,
+ príplatky za soboty,
+ príplatky za nedele,
+ príplatky za nadčasy,
+ vianočný bonus,
+ ďalšie výkonnostné zložky mzdy.
Informácie o pracovnom mieste :
 obsluha mechanicky a elektronicky riadených pletacích strojov,
 odstraňovanie porúch a chýb na pletacích strojoch,
 práca v nepretržitej 4-zmennej prevádzke,
Požiadavky na zamestnanca
 stredoškolské vzdelanie bez maturity, uprednostňujeme stredoškolské s maturitou, prípadne
vyššie vzdelanie
Vzdelanie v odbore: elektrotechnika, mechanik-mechatronik, resp. iný príbuzný odbor
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 technická gramotnosť, trpezlivosť, manuálna zručnosť, spoľahlivosť, znalosť PC vítaná
Zamestnanecké výhody, benefity
 práca v stabilnej firme,
 nezaučených zaučíme,
 atraktívne odmeňovanie,
 odmeny za odpracované roky,
 čiastočná úhrada cestovných nákladov,
 predaj produktov za veľmi výhodné ceny,
 príspevok na DDS,
 poukážky zo sociálneho fondu,
 závodné stravovanie,
 pracovný odev zdarma,
 pokojné pracovné prostredie.

Tatrasvit Svit – Socks, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit, tel. 052/7126271, pers@tatrasvit.sk
PONÚKA VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA NA FUNKCII:
Operátor/ka stroja na pletenie (pletiar/pletiarka)
Miesto práce: Svit
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Spolu po zaučení a splnení výkonových noriem až do 750 € mesačne!
3,16 €/hod. (základná sadzba 2,75 €/hod. + 0,41 €/hod. pri 100 % plnení výkonovej normy)
+ odmena za progresívne plnenie výkonovej normy nad 100 %,
+ dochádzkový bonus,
+ príplatky za nočné zmeny,
+ príplatky za soboty,
+ príplatky za nedele,
+ príplatky za nadčasy,
+ vianočný bonus.
Informácie o pracovnom mieste :
 zabezpečenie pletenia ponožiek, podkolienok a pančuchových nohavíc na pletacích strojoch,
 výmena a naväzovanie materiálu,
 kontrolovanie kvality napleteného tovaru,
 čistenie zverených strojov,
 práca v nepretržitej 4-zmennej prevádzke,
Požiadavky na zamestnanca
 stredoškolské vzdelanie bez maturity, uprednostňujeme stredoškolské s maturitou, prípadne
vyššie vzdelanie
Vzdelanie v odbore
 bez obmedzení,
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 flexibilita, precíznosť, manuálna zručnosť, spoľahlivosť,
Zamestnanecké výhody, benefity
 práca v stabilnej firme,
 nezaučených zaučíme,
 atraktívne odmeňovanie,
 odmeny za odpracované roky,
 odmena ku Dňu matiek,
 čiastočná úhrada cestovných nákladov,
 predaj produktov za veľmi výhodné ceny,
 príspevok na DDS,
 poukážky zo sociálneho fondu,
 závodné stravovanie,
 pracovný odev zdarma,
 možnosť kariérneho rastu v rámci firmy,
 pokojné pracovné prostredie

