
 

      

VENTRA Slovakia s.r.o. 
Malogútorská 277, 900 43 Hamuliakovo   Telefón: +421-2 4342 4721 
Spoločnosť je zapísaná v OR SR v BA I, odd. Sro, vl. č. 25221/B   Telefax: +421-2 4342 0425
  
IČO: 35 823 275, IČ DPH: SK2020285498             E-mail: info@ventra.sk 
 

 
Aktualizované 25.7.2022 

Spoločnosť VENTRA Slovakia, sídliaca v Hamuliakove, ponúka nasledovnú 

pracovnú pozíciu: 

Zámočník - montážnik v strojárskej výrobe 

Druh pracovného pomeru 

 plný úväzok 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 zámočnícka práca vo vykurovanej dielni v jednosmennej prevádzke 

 výroba ventilátorov a vzduchotechnických komponentov: práca s plechom – strihanie, 

ohýbanie, vŕtanie, brúsenie, lisovanie; montáž jednotlivých komponentov do 

funkčných celkov,  

 práca podľa výkresovej dokumentácie 

 prax vo zváraní výhodou, ale nie je podmienkou (vieme zabezpečiť v prípade dohody 

absolvovanie zváračského kurzu) 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

 zázemie stabilnej a prosperujúcej spoločnosti 

 možnosť získania ďalších skúseností v technicko-výrobnej oblasti (napr. možnosť 

absolvovania zváračského kurzu, získanie zručností  práce s výrobnými zariadeniami – 

ohraňovací lis, vysekávací lis, vyvažovačka, iné jednoúčelové stroje, ...) 

 zaškolenie a pomoc do osamostatnenia sa 

 možnosť aktívne ovplyvniť výšku svojho príjmu 

 motivačné odmeňovanie 

 podľa prejavených zručností - možnosť zvýšenia príjmu po skúšobnej dobe 

 práca v kľudnom prostredí, v malom kolektíve 

 svetlé, vykurované priestory 

 plne vybavená kuchynka a sprcha k dispozícii, káva zdarma 

 

Mzdové podmienky (brutto) 
1000 - 1300,- Eur EUR nástupný plat / mesačne - v závislosti od skúseností daného kandidáta 

– plus variabilná zložka podľa dosiahnutých výsledkov 

Požiadavky na zamestnanca: 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

 Stredoškolské odborné s maturitou - výhodou je technické zameranie vzdelania 

v oblasti strojárenstvo 

 Stredoškolské odborné bez maturity - výhodou je technické zameranie vzdelania 

v oblasti strojárenstvo 
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 Pozícia vhodná pre absolventa 

 

Ostatné odborné znalosti a zručnosti 

 skúsenosti na podobnej pozícii - prax v oblasti strojárskej výroby je výhodou 

 platný zváračský certifikát je mimoriadnou preferenciou 

Vodičský preukaz: B – je výhodou 

Jazykové znalosti 

Nie sú požadované. 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 samostatnosť, spoľahlivosť, aktívny prístup k práci, flexibilita pri riešení problémov 

 zmysel pre osobnú zodpovednosť 

 schopnosť tímovej práce 

 slušné a morálne vystupovanie, bezúhonnosť 

 ochota získavať nové technické zručnosti  

Informácie o výberovom konaní 

Zašlite nám svoj životopis s fotografiou  - na emailovú adresu: iva.kralova@ventra.sk – 

najneskôr do 7.8.2022. 

Vybraných záujemcov budeme následne kontaktovať s termínom pracovného pohovoru. 

Ľutujeme, ale nebudeme odpovedať na všetky pracovné ponuky. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

 22.8.2022 

 

Termín nástupu 

 September 2022 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Sme výrobno-obchodná spoločnosť 20 rokov pôsobiaca v oblasti vzduchotechniky. 

Zaoberáme sa výrobou ventilátorov vlastnej značky a obchodnou činnosťou v oblasti 

ventilátorov, rekuperačných jednotiek a vzduchotechnických zariadení, kde spolupracujeme 

so stabilnými a zavedenými zahraničnými dodávateľmi. 

Adresa spoločnosti 

VENTRA Slovakia, s.r.o. 

Malogútorská 277 

900 43 Hamuliakovo 

 

Kontakt: Ivana Králová 

Email: iva.kralova@ventra.sk 
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