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Mühlbauer Technologies s.r.o. zvažuje otvorenie nového výrobného závodu v Spišskej
Novej Vsi. Navyše ponúka prácu aj v Nitre a v Nemecku.
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Technologická firma Mühlbauer má svoju tradíciu, ktorá je charakterizovaná
priekopníckymi úspechmi v oblasti strojárstva a konštrukcie už viac ako 35 rokov. Dnes je
Mühlbauer popredným systémovým partnerom pre kompletný prenos technológií a knowhow na výrobu elektronických dokladov s približne 3000 zamestnancami a špičkovými
technologickými centrami na všetkých kontinentoch dôležitých pre Mühlbauer, ako aj pre
medzinárodnú predajnú a servisnú sieť.
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Svoju prevádzku v Spišskej Novej Vsi plánuje otvoriť v 1.Q 2019, avšak nábor
zamestnancov začne realizovať už v júli 2018. Zamestnávateľ plánuje vytvoriť v Spišskej
Novej Vsi 70 pracovných miest.
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Mühlbauer Technologies s.r.o. v spolupráci s Úradom práce Spišská Nová Ves (ďalej len
UP) Vám ponúka možnosť zúčastniť sa prezentácie spoločnosti s možnosťou osobného
podania žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopisu.
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Pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii UP bude prezentácia
firmy Mühlbauer Technologies s.r.o. v priestoroch ÚP dňa 14.6.2018.
Uchádzači o zamestnanie sa na prezentáciu môžu záväzne prihlásiť u svojho
sprostredkovateľa.
Pre občanov, ktorí nie sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie bude
prezentácia firmy Mühlbauer Technologies s.r.o. v priestoroch ÚP dňa
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je obmedzená, preto je nutné záväzné prihlásenie).
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operátorov CNC strojov; nastavovačov CNC strojov (frézar, sústružník); skladníkov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka občanom
uchádzačov o zamestnanie možnosť REKVALIFIKÁCIE na :
•
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o
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práca v nepretržitej prevádzke
hodinová mzda operátor CNC od 4,20 € brutto; nastavovač od 4,50 € brutto ( uvedená
mzda predstavuje minimum, ktoré bude úspešnému kandidátovi ponúknuté, spoločnosť
zohľadní kvalifikáciu na základe jeho skúseností)
zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
dovolenkový príplatok, cestovný bonus- podľa km
príplatky nad rámec zákona napr.: nočná práca 30% z hod. mzdy, príplatok za sobotu 25%
z hod. mzdy, za nedeľu 50% z hodinovej mzdy
sociálne benefity, odmeny pri pracovných a osobných jubileách, príspevok pri svadbe
a narodení dieťaťa
stravné lístky v hodnote 3,80 €
možnosť firemných školení
firemné akcie (DOD, vianočný večierok a iné)
zvýšenie kvalifikácie na CNC frézara/ sústružníka na školiacom stredisku spoločnosti

o
o
o
o
o

obsluha a nastavovanie CNC fréz/sústruhov
frézovanie a sústruženie na CNC
schopnosť samostatne programovať CNC stroje podmienkou (Heidenhain itnc 530
výhodou)
kontrola kvality výrobkov
plnenie objednávok

Odborné požiadavky
o

požadované vzdelanie: stredné odborné (strojárske ) výhodou

Zamestnanecké výhody, benefity (operátor; nastavovač)
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

práca v nepretržitej prevádzke
hodinová mzda operátor CNC od 4,20 € brutto; nastavovač od 4,50 € brutto ( uvedená
mzda predstavuje minimum, ktoré bude úspešnému kandidátovi ponúknuté, spoločnosť
zohľadní kvalifikáciu na základe jeho skúseností)
zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
dovolenkový príplatok, cestovný bonus- podľa km
príplatky nad rámec zákona napr.: nočná práca 30% z hod. mzdy, príplatok za sobotu 25%
z hod. mzdy, za nedeľu 50% z hodinovej mzdy
sociálne benefity, odmeny pri pracovných a osobných jubileách, príspevok pri svadbe
a narodení dieťaťa
stravné lístky v hodnote 3,80 €
možnosť firemných školení
firemné akcie (DOD, vianočný večierok a iné)
zvýšenie kvalifikácie na CNC frézara/ sústružníka na školiacom stredisku spoločnosti

