Náš pracovný tím vo Vrbovom práve hľadá nových
kolegov/kolegyne na pozíciu:

Operátor výroby –
nepretržitá prevádzka
Semikron Danfoss - popredný partner v oblasti výkonovej elektroniky.....................................................................
Semikron Danfoss spája dve spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú vďaka spoločným hodnotám, ako je nadšenie pre
technológie, ktoré umožňujú udržateľnú budúcnosť. Veríme v modernú a dynamickú kultúru vedenia, aby sme naplno
využili potenciál našich tímov. Inovácie a skvelé výsledky sú poháňané správnou kombináciou ľudí s rôznorodými
skúsenosťami, osobnosťami, zručnosťami a perspektívami. Snažíme sa vytvárať inkluzívne pracovisko, kde sa s ľuďmi z
rôznych prostredí zaobchádza rovnako, rešpektujeme ich a vážime si kým sú..............................................................
Úspech našich zamestnancov je aj naším úspechom. Preto ponúkame širokú škálu možností rozvoja a pripisujeme veľký
význam zdraviu a pohode našich zamestnancov. Základom našej spoločnej práce je naša rodinná firemná kultúra, ktorá
sa vyznačuje dôverou, oddanosťou a skutočnou tímovou prácou................................................................................
Naša slovenská pobočka má svoje sídlo vo Vrbovom, kde pôsobí od roku 2001 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 650
zamestnancov.

Náplň práce:
- vykonáva montáž polovodičových spínačov

- príjemné pracovné prostredie, práca v čistých a

(modulov) rôznych parametrov a v rôznych puzdrách
- vykonáva výrobné a kontrolné operácie na základe
pracovných inštrukcií..............

klimatizovaných výrobných priestoroch
- poukážky pri životnom a pracovnom jubileu,
príspevok na regeneráciu a voľno časové aktivity a i.

- overuje, či produkt spĺňa požiadavky kvality
- obsluhuje jednoduché zariadenia a prístroje

- Vianočný večierok, Mikulášsky program pre deti
zamestnancov, Dni zdravia, výlety do prírody, do

- práca na nepretržitú prevádzku (ranná/ nočná

divadla a i.

zmena, príp. len ranná zmena)
Požiadavky:

Ponúkame:

- schopnosť práce v noci

- mzda brutto:

- cit pre manipuláciu s drobným materiálom

1100€-1200€ pri nepretržitej prevádzke
(základná mzda 730€ + variabilná zložka mzdy:
prítomnostná prémia, výkonnostný bonus, príplatky

- zodpovedný prístup k práci a spoľahlivosť
- práca vhodná aj pre absolventov
- prax vo výrobe výhodou

nad rámec ZP)
- možnosť navýšenia mzdy po skúšobnej dobe
- každoročná úprava miezd

Miesto výkonu práce:
Druh prac. pomeru:
Termín nástupu:

- polročné odmeny
- dovolenka nad rámec Zákonníka práce

Vrbové (okres Piešťany)
hlavný pracovný pomer
ihneď, resp. dohodou

- bonus za dochádzku (mesačný aj štvrťročný)
- bezplatná doprava firemným autobusom
- príspevok na cestovné
- zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch
spoločnosti, cena menu 0,50€

Personálne oddelenie.............................................
SEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové..........
Tel: 0910 856 005................................................
E-Mail: lucia.potrokova@semikron-danfoss.com........

Classified as Business

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou SEMIKRON, s.r.o., IČO: 31423230,
Šteruská 3, 922 03 Vrbové (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania
poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ,
ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) osobné údaje spracúva iba prevádzkovateľ,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je
nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,
c) osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového
konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné
údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne
využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať
proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je
nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; neposkytnutie
osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania v zmysle článku 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom
e-mailovej adresy: martina.adamcova@semikron-danfoss.com
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