
Výberové konanie 
dňa 31.01.2022  o 8:30 hod  

 

sa uskutoční u zamestnávateľa v závode Mubea, Weinova 2608/6 v 
Kežmarku   

 

 na pozíciu 

operátor výroby (25 vpm)  
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
 Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 

pre zamestnávateľa: 
 

Mubea Automotive Slovakia s.r.o., Weinova 2608/6, 060 01 Kežmarok,  
IČO : 51659719 
 

požiadavky:  
 vzdelanie –  min. stredné odborné vzdelanie, aj vyššieho vzdelania, najlepšie technického 

zamerania, strojárstvo, prax vo výrobnej spoločnosti je výhodou 

 absolventi technických odborov sú vítaní aj bez praxe 

 doniesť so sebou profesijný životopis, doklad o vzdelaní (výučný list, resp. maturitné 

vysvedčenie) 

 

popis pracovnej činnosti: 
 pracovná doba  : trojzmenná PD (6h – 14h, 14h – 22h, 22h – 6h), určitá – 12 mesiacov 

 základná zložka mzdy : 4,30 € za hodinu 

 náplň práce :  
- obsluha výrobných a montážnych liniek 
- dopĺňanie materiálu do zariadení a odstraňovanie odpadu 
- úprava nastavení pri odchýlkach rozmerov (pri málo komplexnej geometrii dielov, jednoduchý         
  povrch) 
- jednoduché údržbárske a čistiace práce 
- kontrola kvality a skúška častí 
- vedenie sprievodnej dokumentácie, zadávanie výsledkov do SAP.  

 

ponúkané výhody: 
 - po skúšobnej dobe výkonnostné prémie 100 € mesačne 

- po kompletnom zaškolení v kvalifikačnej matici zvýšenie základného platu od 4,68 €/hod. 
- bonus za odporučenie kolegu do tímu až do výšky 100 € 
- doplatenie mzdy v prípade karanténnej PN pre očkovaných zamestnancov 
- odmeny za zlepšovacie návrhy mesačne až do výšky 145 € 
- očkovacia lotéria o hodnotné ceny pre očkovaných zamestnancov (e-bike) 
- lotéria pre užívateľov firemnej aplikácie We@Mubea 
- bezplatné antigénové testovanie 1-2 krát týždenne pre všetkých zamestnancov 
- rekreačné poukazy v zmysle zákonníka práce 
- darčeky pri životných jubileách v hodnote 50 € 
- zázemie silnej a stabilnej nadnárodnej spoločnosti 
- práca v príjemnom pracovnom kolektívne 
- možnosť kariérneho rastu a jazykového vzdelávania vo firme                                        

miesto výkonu (dátum nástupu):  
 

 Mubea Automotive Slovakia s.r.o., Weinova 2608/6,   060 01 Kežmarok, po VK 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Meno a priezvisko sieťového agenta : 
Ing. Alena Kalafutová, Referát služieb pre zamestnávateľa, č. t. : 052-2442303, alena.kalafutova@upsvr.gov.sk 

mailto:alena.kalafutova@upsvr.gov.sk

