
Hľadáš zaujímavú prácu v medzinárodnej výrobnej 
spoločnosti, ktorá bude pre teba výzvou?

Čo je The Young Graduates Program 2017?
Ide o program rotácie absolventa počas 12 mesiacov. Po jeho úspešnom 
skončení dostanete ponuku konkrétneho pracovného miesta a zmluvu na dobu 
neurčitú.

Kto sa môže prihlásiť?
• absolvent VŠ v roku 2017 v technickej oblasti (hutníctvo, strojárstvo, 
 informačné technológie, elektrotechnika, energetika)
• hľadáme motivovaných a flexibilných mladých ľudí s plynulou znalosťou 
 anglického jazyka a chuťou na sebe ďalej pracovať.

Ako sa môžeš prihlásiť?
Stačí vyplniť prihlášku na webovej stránke spoločnosti Slovalco www.slovalco.sk. 
Po jej odoslaní dostanete potvrdenie o jej doručení. Registráciu a predvýber 
absolventov zabezpečuje poradenská spoločnosť Timan.

O Slovalcu
Akciová spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993 v Žiari nad Hronom, v sídle s dlho-
ročnou tradíciou výroby a spracovania hliníka. Hlavným predmetom činnosti je výroba 
primárneho hliníka moderným ekologickým spôsobom. Vďaka významnému posta-
veniu na medzinárodnom aj domácom trhu a sociálnemu prístupu k zamestnancom 
si spoločnosť dlhodobo udržiava kredit atraktívneho a spoľahlivého zamestnávateľa 
v regióne.

Ak áno, potom ťa určite zaujme adaptačný program 
pre absolventov vysokých škôl spoločnosti Slovalco 
The Young Graduates Program 2017.

Budeš v roku 2017 
čerstvým absolventom 
vysokej školy?

Viac informácií nájdete na:
www.slovalco.sk, www.timan.sk alebo kontaktujte spoločnosť Timan s. r. o. 
mobil: 0917 857 108, e-mail: ygp@timan.sk.
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