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Nastavovač 

montážnych 

strojov  
Montáž 
PRODUCTION | Location: Zvolen 
 

NAŠA SPOLOČNOSŤ 
 

Ako jeden z popredných svetových dodávateľov pre 

automobilový priemysel vyvíjame produkty a riešenia, 

ktoré každý deň plnia sny ľudí o mobilite. Bezpečnosť 

vodiča, pohodlie, udržateľnosť a industrializácia 

budúcej technológie sú len niektoré z našich kľúčových 

oblastí, v ktorých už máme zmysluplný rozdiel v 

ľudských životoch. Poznanie našich inovácií pomáha 

urobiť svet lepším a bezpečnejším miestom, čo nás 

poháňa. 

 

POPIS PRACOVNÉHO MIESTA 
> Základná zložka mzdy od 1072 € brutto; po skúšobnej 

dobe 1134€ 
> Variabilná zložka mzdy do výšky 8%, Individuálna zložka 

mzdy do výšky 8% 

> Zákonné príplatky 

> Nastavovanie a prestavovanie poloautomatickej 

montážnej linky 

> Analýza príčin prípadných porúch na linke a chybných 

kusov 

> Zodpovednosť za plynulý chod montážnej linky 

> Odstraňovanie menších porúch na linke  

> Vedenie príslušnej evidencie  

> Práca v 3- zmennej a 4-zmennej nepretržitej prevádzke 

(7,5-hodinové zmeny)  

 

KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY  
> Stredoškolské vzdelanie s maturitou zameranie technické, 

strojárske  
> Prax s nastavovaním resp. údržbou výrobných strojov/ liniek 

> Znalosti v oblasti pneumatiky, mechaniky 

> Znalosť čítania strojárskych/ pneumatických výkresov 

> Samostatnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa 

 

ČO PONÚKAME 
> Relokačný bonus  

> Dovolenkový a vianočný príspevok (50% základnej mesačnej 

mzdy) a podiel na zisku spoločnosti  

> Príspevok na DDS vo výške 2 % zo zúčtovanej mzdy 

> Penzijný program s mesačným príspevkom 2,5 – 6,5 % zo 

zúčtovanej mzdy  

> Bonusová dovolenka nad rámec Zákonníka práce 

> Mesačná variabilná zložka mzdy až do výšky 8%  

> Zmenové príplatky nad rámec Zákonníka práce  

> Finančné príspevky pri svadbe, narodení dieťaťa a pod.  

> Stravovanie priamo v závode na každej zmene – menu len za 

0,96 € 

> Bohatý sociálny program aj pre rodinných príslušníkov-športové 

aktivity, kultúrne podujatia, relax & wellness aktivity, 

jednodňové výlety 

> Firemné eventy – Family day, dobrovoľníctvo, Dni zdravia, 

Mikuláš pre deti, vianočný večierok a pod. 

> Firemný športový klub Continental Sport Club Zvolen  

> Životné a úrazové poistenie  

> Kariérny rozvoj a vzdelávanie  

> Bezplatné finančné a právne poradenstvo 

> Moderné, čisté a bezpečné pracovné prostredie s ergonomickým 

vybavením 

 

POŽIADAJTE O PRACOVNÉ MIESTO TERAZ: 
Váš kontaktný partner: Continental 

Katarína Adamčiaková, Oddelenie ľudských vzťahov 

Mail: katarina.adamciakova@continental-corporation.com,  
mobil: 0911 017 714 
 

 

 

 

 

 


