
 

 

BRIGÁDA DO VÝROBY 
HLOHOVEC 

Chceš si privyrobiť pred Vianocami? Toto je ponuka priamo pre Teba! 

O spoločnosti 

Hľadáš nové výzvy? Pridaj sa k skupine, ktorá má v srdci nové inovácie a prispieva k automobilovej revolúcii!  

Spoločnosť vďaka 31.000 člennému tímu v 26 krajinách získala v roku 2017 zisk v hodnote 8 miliárd Eur a je svetovým 

lídrom v oblasti inteligentných exteriérových systémov, čistých energetických systémov a predných modulov áut. 

Naša ambícia? Poskytnúť automobilkám špičkové vybavenie a riešenia vedúce k rozvoju budúcnosti áut, ktoré vďaka 

zníženej hmotnosti redukujú negatívne vplyvy na životné prostredie, zvyšujú bezpečnosť a vďaka integrovaným funkciám 

umožňujú prepojenie s okolitým svetom. 

Popis pozície 

Operátor výroby v našom závode vykonáva všetky činnosti smerujúce k výrobe hotového výrobku - nárazníka. Postupuje 

podľa pracovných inštrukcií príslušného pracovného úseku (lisovňa, lakovňa, montáž, resp. úsek logistiky). Pritom dbá na 

to, aby vyrobený produkt zodpovedal náročným požiadavkám našich zákazníkov na kvalitu a čas dodania. 

Medzi činnosti, ktoré realizujú naši operátori patria najmä:  

• vykladanie a nakladanie dopravníkov, vizuálna kontrola vyrobených dielov 

• ich odmasťovanie, stieranie, lakovanie, či leštenie. 

• montáž, vŕtanie, zváranie, opaľovanie, lepenie, klipovanie, skrutkovanie, vybíjanie  

• balenie, sekvenovanie, kontrola, vedenie záznamov 

 

Operátori zabezpečujú informovanosť v rámci vlastnej zmeny, ale aj medzi zmenami - odovzdávajú si navzájom všetky 

dôležité informácie. Sú veľmi dôležitou súčasťou našich výrobných tímov. Prácu vykonávajú v stoji, pričom sa pohybujú sa 

medzi obsluhovanými zariadeniami. Ich práca je variabilná, zaujímavá a ergonomicky vyvážená. Naša spoločnosť kladie 

veľký dôraz na to, aby pracovali v bezpečnom a čistom pracovnom prostredí. 

Profil kandidáta 
 Manuálna zručnosť,, 

 Zodpovednosť, spoľahlivosť, chuť učiť sa, 

 Prax vo výrobnom prostredí výhodou 

Ponúkaný plat 
 Plat je BRUTTO 5,3 EUR/hod. + príplatky za zmennosť.  

 Stravovanie v jedálni za 1€ - ostatné hradí zamestnávateľ.  

Kontakt 
Hlohovec:  Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o., Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec,  

maria.gasparova@plasticomnium.com   0917 305 116 
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