
EMBRACO SLOVAKIA 
HĽADÁ NOVÝCH

ZAMESTNANCOV 

AKTUÁLNE OBSADZOVANÁ  
PRACOVNÁ POZÍCIA:
Operátor výroby v 3 alebo 4-zmennej prevádzke

NÁPLŇ PRÁCE:
• manuálna práca na montážnej linke;  
• obsluha výrobných strojov a zariadení;
• práca podľa pracovného postupu;
• manipulácia s hotovými výrobkami;
• kontrola kvality prijímaného materiálu  

a kvality vyrobených dielov a výrobkov. 

DRUH PRACOVNÉHO POMERU:  
Trvalý pracovný pomer

TERMÍN NÁSTUPU: Priebežne 

POŽIADAVKY:
• minimálne stredoškolské vzdelanie  

bez maturity, manuálna zručnosť;
• dobrý zdravotný stav;
• ochota pracovať na zmeny a v nepretržitej 

prevádzke;
• spoľahlivosť, zodpovednosť, chuť pracovať;
• skúsenosti s prácou vo výrobe a v 3-zmennej 

prevádzke výhodou.

PLATOVÉ PODMIENKY
Základná mzda
+ príplatky za nadčasové, nočné a sviatočné  

zmeny nad rámec zákona;
+  variabilná zložka mzdy (odmeny za 

individuálny výkon, odmeny za výsledky 
spoločnosti);

+  benefity (príspevok na cestovné, príspevok  
na stravovanie, darčeky k výročiam a sviatkom, 
benefity na podporu zdravia a športovej 
aktivity, zľavy na nákup tovarov a služieb, 
sociálna výpomoc v prípade ťaživej životnej 
situácie, príspevok na mimopracovné stretnutia 
zamestnancov).

V prípade záujmu o pozíciu sa zaregistrujte  
na www.kariera.embraco.sk

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI:

EMBRACO 
• líder vo výrobe kompresorov a kondenzačných 

jednotiek pre domáce chladenie (chladničky, 
mrazničky, klimatizačné jednotky…) a komerčné 
chladenie (chladiace a mraziace boxy, vitríny, 
zásobníky ľadu…);

• súčasť korporácie Whirlpool;
• výrobné závody: Brazília, Slovensko, Taliansko, 

Čína, Mexiko;
• predajné jednotky: USA, Rusko;
• globálne podporné centrum na Slovensku;
• centrá výskumu a vývoja na 4 kontinentoch;
• viac ako 1200 patentov po celom svete;
• celosvetovo 12 000 zamestnancov.

EMBRACO SLOVAKIA 
• kľúčový závod spoločnosti s pôsobením  

na Slovensku od roku 1997; 
• vyrába pre komerčné aplikácie i domáce 

chladenie; 
• medzi najväčšími výrobnými a strojárskymi  

podnikmi na Slovensku; 
• najväčší zamestnávateľ v regióne Spiš;
• oddelenie výskumu a vývoja  

a 8 moderných laboratórií;
• držiteľ certifikátov: ISO 9001, ISO 14001,  

OHSAS 18001, QC 80000, RoHS; 
• signatár charty OSN o etickom podnikaní  

Global Compact;
• závod získal ocenenia Via Bona Slovakia 

ako Zodpovedná veľká firma roka (2012), 
Podporovateľ dobrovoľníctva (2012)  
a Dobrý partner komunity (2014). 

 KONTAKT:
 Embraco Slovakia s. r. o. 
 Odorínska cesta 2
 052 01 Spišská Nová Ves 
 www.embraco.sk


