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LINAK Slovakia s.r.o. vyhlasuje výberové konanie:
Obsadzovaná pozícia:

Operátor/ka výroby

Počet voľných pracovných miest:

otvorené

Termín výberového konania:
(od-do)

otvorené

Termín nástupu:

Dohodou

Ponúkaná mzda:

653,40 €
+ ďalších cca 21% v bonusoch (kvartálny, finančný,
dochádzkový, dovolenkový bonus)
+ príspevok na cestovné
+ nadštandardné pracovné prostredie
+ balík firemných benefitov

Údaje o pracovnom mieste:

Hlavné úlohy a povinnosti:
• Montáž mechanických a elektronických výrobkov
• Dodržiavať pracovné inštrukcie a ostatné
inštrukcie, prijaté na školeniach, ústne alebo
písomne
• Disciplinované plnenie inštrukcií
• Spolupráca s kolegami na dosahovaní najvyššej
produktivity
• Udržiavať pracovnú oblasť čistú a upratanú
• Dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované zručnosti/skúsenosti:
• Minimálne výučný list
• Schopnosť čítať a porozumieť inštrukciám a číslam
• Disciplinovanosť
• Odhodlanie sa ďalej učiť
• Manuálna zručnosť
• Schopnosť pracovať na smeny

V prípade, že máte záujem o obsadzovanú pozíciu a spĺňate stanovené požiadavky,
kontaktujte nás prosím emailom: LB@LINAK.SK alebo telefonicky na čísle 051/7563410.

Document title

Ponuka voľného pracovného miesta

Document No.

SPH-FOR-011

Owner

HR

Rev.No.
of Doc.

0

Rev. Date
Of Doc.

01.02.2016

SLOVAKIA
RS/RP: AE2/5
Copy No:
Page: 2 of 2

Ochrana osobných údajov:
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete
prevádzkovateľovi LINAK Slovakia, s. r. o. so sídlom Župčany 435, 08001, IČO: 43 801 234, súhlas so
spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
vek, pohlavie, či vlastnia zdravotný preukaz, preukaz pracovníka v potravinárstve, vodičský preukaz – typ,
všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne
číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina),
certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané
zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita),
výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie
za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho
osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani
poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad
na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so
spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí
jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov a o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych
osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej
adresy: zo@eurotrading.sk.

