KOVOOBRÁBAČ
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Môťovská cesta 259/11, 960 03, Banskobystrický kraj, Zvolen
Ponúkaný plat (brutto): Výška platu závislá od odborných znalostí a skúseností.
Termín nástupu: Dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Strojné obrábanie plochých, tvarových a skriňovitých častí stroja, motora, strojných súčiastok a pod.,
na Horizontke - typ stroja WH160, WH100, WH10NC, FLP1600/Titan/, Fréza - klasická, Sústruh SU50,
SU80
Iné výhody
Perspektívna a zaujímavá práca.
Odborný a osobný rast.
Sociálne výhody z Kolektívnej zmluvy.
Zaujímavé finančné ohodnotenie.
Príspevky zo sociálneho fondu napr.:
- na stravovanie
- na dopravu
Ďalšie informácie na www.zoszv.sk

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie
stredoškolské bez maturity
Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor:
strojárske
Osobnostné predpoklady a zručnosti
SOU (strojárske, železničné - odbor kovoobrábač).
Zručnosť, prax a odborné znalosti v odbore vítané.
Orientácia vo výkresovej dokumentácie.
Pracovné nasadenie a vytrvalosť.
Kvalita práce.
Spoľahlivosť.
Zodpovednosť.

KOVOOBRÁBAČ
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. sú najvýznamnejšou firmou na opravy motorových
rušňov a motorových vozňov v SR. Vo výrobných priestoroch je možné realizovať najnáročnejšie
operácie pri rekonštrukciách a modernizáciách železničných koľajových vozidiel. Vykonávajú sa tu
klasické opravy aj rekonštrukcie a výroba strojných súčiastok a zostáv pre neželezničných zákazníkov,
zváranie konštrukcií pre dopravnú a manipulačnú techniku, zváranie tenkostenných konštrukcií.
Ďalšie informácie na www.zoszv.sk
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Strojársky priemysel
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti spolu s profesijným životopisom v slovenskom jazyku zasielajte e-mailom alebo na adresu
spoločnosti s uvedením názvu pozície. V žiadosti uveďte kontaktné telefóne číslo a súhlas so
spracovaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie do 10.03.2015. Tento súhlas
možno kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu našej spoločnosti. Po
uplynutí tejto doby, zaslané materiály obsahujúce osobné údaje budú skartované.
Kontaktovaní k výberovému pohovoru budú vybraní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené
požiadavky.

E-mail : personalistika@zoszv.sk
Tel.: 045/5302561, 0903579237
Adresa spoločnosti
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
http://www.zoszv.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Anna Adamcová
Tel.: 045/5302561
E-mail : adamcova@zoszv.sk

