
 
 

Dipex, spol. s r.o., Sereď je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou technických textílií na báze 
sklenených a uhlíkových vlákien. Už viac, ako 20 rokov dodáva svoje produkty pre zákazníkov z celej 
Európy. Textílie sa používajú ako výstuže do kompozitných materiálov určených hlavne pre priemysel 
výroby dopravných prostriedkov, veterných elektrární, športových prostriedkov a pre stavebníctvo.  
 
Z dôvodu rozširovania svojich aktivít o nové produkty s využitím nových progresívnych materiálov 
naša spoločnosť ponúka možnosť uplatnenia sa na pozícii: 

 

TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLÓÓÓGGG   VVVÝÝÝRRROOOBBBYYY   (((PPPRRROOOCCCEEESSS   IIINNNŽŽŽIIINNNIIIEEERRR)))   
 

Popis hlavných pracovných činností:  
 

 integrácia výrobných procesov do produkcie, výroba tkanín a netkaných textílií  

 spracovanie zákazníckych požiadaviek - vypracovanie výrobno - technickej dokumentácie, 
podkladov pre cenové kalkulácie, práca s IS 

 zastupovanie výroby pri jednotlivých projektoch zákazníka, spolupráca s obchodným oddelením 
na návrhu nových výrobkov, vzorovanie, testovanie nových materiálov 

 plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení 

 vypracovanie pracovných návodov 

 starostlivosť o sériovú výrobu, úzka spolupráca s pracovníkmi výroby počas celého výrobného 
procesu, riešenie technických a kvalitatívnych problémov  

 technologický inžiniering, zlepšovanie výrobných procesov, spolupráca s dodávateľmi technológií 
a materiálov 

 Spolupráca s oddelením údržby na riešení technických problémov so zariadeniami   
 

Požiadavky na pracovné miesto 
 

Kvalifikácia: 

 VŠ vzdelanie v oblasti technológie výrobného procesu, materiálovej technológie, prípadne inej 
technickej oblasti 

 znalosť AJ, príp. NJ na pokročilej úrovni  

 dobrá znalosť práce s PC, MS Office 
Výhodou sú: 

 dobré technické znalosti a zručnosti, analytické myslenie 

 flexibilná a dynamická osobnosť s dobrými komunikačnými zručnosťami 

 u absolventov ochota zdokonaľovať sa v oblasti technológie výroby textilních a kompozitních 
materiálov 

 prax vo výrobnej oblasti  

 u ostatných kandidátov prax na pozícii procesný inžinier, technológ, inžinier kvality 

 skúsenosti v oblasti procesného inžinieringu, skúsenosti s metódami riadenia kvality podľa noriem 
ISO 

 

Ponúkame Vám 
 

 inšpiratívne pracovné prostredie plné nových výziev, zaujímavú technickú prácu v oblasti výroby 
technických textílií pre kompozity 

 spoluprácu s dodávateľmi technológie a materiálov, komunikáciu so zákazníkmi 

 mzdové ohodnotenie zodpovedajúce náročnosti pozície 

 13.plat, dotované stravovanie a iné zamestnanecké výhody 
 
 

Kontakt 
 

Dipex, spol. s r.o., Ing. Ľubomír Obrátil, Niklová ulica 2178/1, 926 01 Sereď, Slovenská republika 

Phone: +421 903 655 984    email:   obratil@dipex.sk 


