
Výberové konania 
dňa 22.10.2020  o 10:00 hod  

 

sa uskutoční v malej zasadačke na 1. poschodí  

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 

 

 na pozície 

 

 operátor výroby – výroba plastových 
komponentov do automobilov (LOZORNO) 

 

 operátor výroby – montáž autosedačiek 
(VODERADY) 

 

 skladník (NITRA) 
 

od 2 voľných pracovných miest a viac 
 

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

pre zamestnávateľa: 
 

TRANSFER International Staff k.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO : 48260436 
 

požiadavky:  
 

 vzdelanie – min. základné vzdelanie, nižšie SOV, SOV, aj vyššieho vzdelania, aj absolventi, 

odborná prax sa nepožaduje 

 flexibilita, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, výborný zdravotný stav, chuť pracovať 

 

popis pracovnej činnosti: 
 

 pracovná doba  : trojzmenná (aj nočná) 

 

 náplň práce operátorov výroby plastových komponentov do automobilov (LOZORNO, okr. 

Malacky) : kompletná montáž nárazníka – zahŕňa to činnosti ako skrutkovanie, vŕtanie, 

orezávania, vyrážanie, lepenie a iné, nakládky a vykládky dopravníkov, či vizuálna kontrola, 

práca je v nehlučnej a modernej prevádzke, súčasťou pracovnej ponuky je aj kompletné 

zaučenie na pozíciu. 

 

 náplň práce operátorov výroby – montáž autosedačiek (VODERADY, okr. Trnava) : obsluha 

montážnych liniek, na ktorých prebieha montáž a kompletizácia sedačiek do automobilov pre 

rôzne typy automobilov a odberateľov, práca s konštrukciami, ktoré sa poťahujú látkou, príp. 

kožou a následná kontrola kvality komponentov a hotových výrobkov.   

 

 náplň práce skladníkov (NITRA) : príprava výrobkov podľa zadanej objednávky, práca so 

scannerom, prepočítavanie kusov, účasť na inventúrach, označovanie a skenovanie dielov. 

 



 VÝHODY : pravidelný príjem, istoty, práca pre stabilného zamestnávateľa a mnoho iných, 

benefity : zvýšenie základnej mzdy po skúšobnej dobe na 793 €, prémie až do výšky 23%, 

zákonné príplatky za zmennosť, za nadčas, za sviatok nad rámec zákona, zabezpečená strava, 

doprava z okolitých obcí, Senica, Malaciek, atď, možnosť pravidelných záloh každý pondelok, 

pomoc pri riešení exekúcií a s úradnými záležitosťami, + hradené ubytovanie, + zabezpečenie 

ubytovania 
 

 základná zložka mzdy : operátor výroby – komponenty do automobilov : 742 €   

                                        operátor výroby – montáž autosedačiek : 765 €  

                                        skladník : 714 €  

 

miesta výkonov (dátum nástupu):  
 

 operátor výroby – plastové komponenty do automobilov : Lozorno 995, okr. Malacky 
 operátor výroby – montáž autosedačiek : Voderady 454, okr. Trnava 
 skladník : Priemyselný park Dolné Hony 1, Nitra 

 

- nástupy do pracovných pomerov po VK (po dohode so zamestnávateľom) 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Meno a priezvisko sieťového agenta : 
Ing. Alena Kalafutová 
Oddelenie služieb pre občana, Referát služieb pre zamestnávateľa   
č. t. : 052-2442303, IP-522303,  alena.kalafutova@upsvr.gov.sk 

mailto:alena.kalafutova@upsvr.gov.sk

