
 ROBUSROBUSIIECHECH

Spoločnosť Robustech s.r.o. poskytuje poradenské, výrobné a personálne služby v krajinách 

Európy s centrálnou pobočkou v Komárne.  

Robustech s.r.o. je úspešná poradenská, výrobná spoločnosť pôsobiaci na európskom trhu od roku 

2008. Ponúka klientom komplexné služby v oblasti kvality, logistiky, realizáciu projektov, riešenie 

pre špeciálne výrobné procesy a 3D kontroly hotových výrobkov. Zastupuje výrobcov zariadení, 

ktorý patria k popredným svetovým výrobcom 3D optických meracích zariadení.  

 

 

Čalúnnik dielov (Ref. č.: SK201108181) 
 

Informácie o pracovnom mieste 

 

Miesto práce: 

Košice  

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 

- spoločnosť sa zaoberá montážou interiérových dielov do automobilov 

- ručné čalúnenie dielov s kožou 

- práca na špeciálnych prípravkov, na jednoúčelových strojoch, príp. ručná montáž 

- vizuálna kontrola kvality komponentov a odvedenej práce 

 

Ponúkaný plat (brutto) 

Dohodou 

 

Termín nástupu 

01.09.2011 

 

Iné výhody 

- príplatky za prácu nadčas, nočné, víkendy a sviatky, 

- zamestnanecké výhody 

- školenie a zaučovanie v Nemecku alebo v Taliansku (4 mesiace) 

- práca vo významnej medzinárodnej spoločnosti 

 

Druh pracovného pomeru 

Živnosť, plný úväzok 

 

Informácie o výberovom konaní 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2011 

Životopis spolu s motivačným listom prosím zasielajte emailom na 

robustech@robustech.sk. Prosíme uviesť Váš telefonický kontakt !  

Spolu so žiadosťou zasielajte aj súhlas s uchovaním Vašich osobných údajov. Všetky 

životopisy budú starostlivo posúdené, pričom si vyhradzujeme právo kontaktovať len 

uchádzačov vhodných na inzerovanú pracovnú pozíciu. 
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Požiadavky na zamestnanca 

 

Požadované vzdelanie 

stredoškolské s maturitou 

stredoškolské bez maturity 

 

Požadovaná prax v oblasti 

1 rok 

 

Jazykové znalosti 

 

Znalosť nemeckého alebo anglického jazyka je vítaná  

 

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky 

- prax na obdobnej pozícii je výhodou, 

- práca s kožou 

- manuálna zručnosť  

- vodičský preukaz B 

- schopnosť a ochota pracovať na smeny, 

- zodpovednosť a ochota učiť sa nové veci 

 

 

Inzerujúca spoločnosť 
 

Stručná charakteristika spoločnosti 

 

Robustech s.r.o. je úspešná poradenská, výrobná spoločnosť pôsobiaci na európskom trhu 

od roku 2008. Ponúka klientom komplexné služby v oblasti kvality, logistiky, realizácie 

projektov, riešenie pre špeciálne výrobné procesy a 3D kontroly hotových výrobkov. 

Zastupuje výrobcov zariadení, ktorý patria k popredným svetovým výrobcom 3D optických 

meracích zariadení.  

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 
 

Automobilový, letecký a elektrotechnický priemysel. Personálne poradenstvo, 

sprostredkovanie práce v oblasti kvality, logistiky a výroby, projektové práce, predaj 3D 

optických meracích zariadení. 

 

Adresa 

 

Robustech s.r.o. 

Hrnčiarska 2727/5 

94501 Komárno 

Kontaktná osoba: Richard Magyarics 

Tel.: 0908 626 662 

E-mail: robustech@robustech.sk 

adresa: www.robustech.sk 


