
 
 

JE TECHNOLÓGIA TVOJÍM NEODOLATEĽNÝM POKUŠENÍM? 
Nebojíš sa veľkých výziev a vieš sa presadiť? Potom máš u nás jedinečnú príležitosť stať sa skutočnou špičkou. 

ILLICHMANN CASTALLOY práve hľadá novú technologickú HVIEZDU. 
 
 

V oblasti zlievarenstva pôsobíme na trhu už od roku 1930. Naším účelom je dodávať technologicky 
vysokonáročné odliatky prevažne pre zahraničnú klientelu v odvetviach ako letecký a automobilový 

priemysel, výroba motocyklov a elektromobilov, lanovkové systémy, či brzdové systémy pre vlakové súpravy 
a mnohé iné. 
 
 

 
Sme MALÁ FIRMA, ktorá robí VEĽKÉ VECI. 

Pretože vieme, že spoľahliví  motivovaní ľudia stoja za úspechom našej spoločnosti, rozširujeme náš tím 

o schopného TECHNOLÓGA , ktorý sa rozhodol nebyť priemerný.  

 

 
Táto práca nie je pre tých, ktorí chcú naskočiť do rozbehnutého vlaku a viezť sa. 

Ak hľadáš prácu s minimom iniciatívy a žiadnou zodpovednosťou, nepokračuj už v čítaní ďalej. 
 
 

 

Si však nadšený, spoľahlivý a svedomitý tímový hráč? 
Cudzie jazyky (AJ a NJ) a pozitívne myslenie máš v malíčku? 

Si ťahúň zameraný na výsledky,  
pre ktorého je výzvou motivovať a zapojiť ostatných do spolupráce? 

Rád komunikuješ s ľuďmi a máš dosť odvahy pútavo prezentovať svoje nápady? 
Túžiš po ďalšom vzdelávaní a získavaní nových zručností a vedomostí? 

Vedel by si riadiť zverený projekt a vizuálne ho priblížiť ostatným? 
 

 

Pokiaľ ÁNO, potom si to práve TY, koho hľadáme. 
 

 

Ako to u nás v technickom tíme vyzerá? 
Technológovia a konštruktéri majú prístup k NAJMODERNEJŠÍM TECHNOLÓGIÁM a spolupracujú so 

zaujímavými ľuďmi na nových projektoch a zároveň prispievajú ku kvalitnej sériovej výrobe.  
 
 

My v Illichmanne ROBÍME ŽIVOT PESTREJŠÍ. Chceš ho mať tiež? Pokiaľ ukážeš, že na to máš, čaká Ťa 
perspektívna budúcnosť u nás. 

 
 

Pokiaľ si sa rozhodol NEBYŤ ŠEDÝM PRIEMEROM a vidíš sa na tejto pozícii príď nás navštíviť osobne alebo 
prosím kontaktuj naše personálne oddelenie e-mailom na brestovskam@illichmann.sk alebo telefonicky 
+421 45 6830 314. 

 

Illichmann Castalloy s.r.o., Partizánska 81, 966 81 Žarnovica       SPOLOČNE TO DOKÁŽEME / TOGETHER, WE MAKE IT HAPPEN 


