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PONUKA PRACOVNEJ POZÍCIE V PROGRAME TRAINEE 
 
 
O NÁS: 
 
Spoločnosť LETECH, s.r.o.  je renomovaná, stále sa rozvíjajúca strojárska firma 
pôsobiaca na európskom trhu od roku 2002. 
Náš vývojový tím sa s podporou softvérového a strojného vybavenia firmy snaží uspokojiť 
stále rastúce požiadavky zákazníkov návrhom originálnych riešení pre jednotlivé projekty. 
Uprednostňujeme kusovú výrobu so zameraním na návrh a realizáciu rôznych kontrolných 
a ustavovacích meracích prípravkov hlavne pre automobilový priemysel. 
Uspokojujeme špecifické požiadavky našich zákazníkov a preferujeme individuálny prístup 
k technickým riešeniam projektov. 
Naším cieľom je kontinuálne zvyšovanie kvality našich výrobkov a poskytovaného servisu. 
 
O PROGRAME: 
 
Uvedomujeme si, že získať prvú pracovnú skúsenosť po absolvovaní štúdia zvyčajne nie 
je jednoduché, a práve preto ponúkame tento program. Je určený pre ambicióznych 
študentov posledných ročníkov VŠ, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti 
v oblasti, ktorú práve študujú. Okrem vytvorenia si samotných pracovných návykov , majú 
možnosť získať praktické skúsenosti na rôznych pracovných pozíciách a úrovniach  
v našej spoločnosti.  
Pokiaľ prejdú týmto programom úspešne, tak v prípade obojstranného záujmu, je možné 
uzatvorenie trvalého pracovného pomeru na dohodnutej pozícii. 
 
NAŠE TECHNOLÓGIE: 
 

 CNC frézovanie na 4-osových a 5-osových vysoko presných obrábacích centrách, 

 CNC sústruženie, 

 brúsenie „naplocho“ a „naguľato“, 

 elektroerozívna technológia obrábania (dierovanie, drôtové rezanie, vyiskrovanie), 

 zváranie a mikronaváranie, 

 tepelné spracovanie materiálu (kalenie, cementovanie, žíhanie), 

 povrchová úprava (čiernenie metódou Blackfast), 

 iné technológie podľa požiadaviek zákazníka v kooperácii. 
 
NAŠE ČINNOSTI: 
  

 zákazková strojárska výroba, 

 výroba strojných súčiastok, 

 vývoj, návrh a výroba strojov a jednoúčelových zariadení, 

 návrh a výroba kontrolných a ustavovacích meracích prípravkov, 

 presné 3D merania pre kontrolu presnosti výroby, 
 

http://www.letech.sk/images/obrazky/letk%20k%20cnc2.pdf
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 výroba, údržba a opravy foriem pre vstrekovacie lisy, ale aj strižné a tvarovacie 
nástroje, 

 automatizačné, meracie a kontrolné systémy. 

 
Počas celej doby návrhu a výroby úzko spolupracujeme so zákazníkom a pomocou 3D 
modelov výrobku s ním konzultujeme všetky jeho dôležité parametre. 
 
SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE, 
  
prostredníctvom ktorého zabezpečujeme konštrukciu, 3D meranie a CNC výrobu: 
 
- Geomagic Design 
- PolyWorks 
- SolidWorks 
- SolidCam 
 
 
  
  

 
 
 
 
V prípade záujmu o spoluprácu využite niektorú z hore uvedených možností a kontaktujte 
nás. Radi Vás privítame v našom kolektíve. 
 
 
 
 


