
 

Si čerstvý absolvent STU MTF v Trnave, alebo študent 3., 4. alebo 5. ročníka? 

Si otvorený relokácii za prácou alebo si z okresu Komárno? 

Máš cit pre detail a Tvoj prístup k riešeniu problémov je viac ako aktívny? 

Si tímový hráč? 

Potrebuješ pomôcť s vypracovaním bakalárskej alebo diplomovej práce? 

Ak je Tvoja odpoveď päťkrát ÁNO! radi Ťa privítame v našom skvelom tíme  

Kto sme? Sme spoločnosť SICLOTEC EUROPE (SK) s.r.o. so sídlom 

v Komárne na Družstevnej ulici 14. Naša firma bola založená v roku 2004 a od 

roku 2018 je úspešným členom nadnárodnej spoločnosti VOLEX. Aj vďaka 

výrobkom našej spoločnosti je možná lepšia diagnostika a liečba nádorových 

ochorení, analýza vzoriek krvi a tkanív, výskum a vývoj pomocou 

elektromikroskopov ultravysokého rozlíšenia. Dodávame do medicínskych 

prístrojov, elektromikroskopov a rôznych analyzátorov káblové zväzky.  

Rozširujeme ho o pozíciu PRODUCTION ENGINEER/PROCESS ENGINEER 

Tvoja náplň práce by zahŕňala: 

 Aktualizovanie technických údajov/detailov/parametrov projektov a 

materiálov v ERP systéme na základe špecifikácií a technických noriem. 

 Dopĺňanie chýbajúcich technických údajov v ERP systéme na základe 

platných certifikátov projektov a materiálov (RoHS, REACH…)  

 Asistovanie pri vytváraní technických štandardov pre rôzne 

komponenty/pomôcky používané vo výrobe 

 Tvorba / príprava výrobnej dokumentácie / dokumentácie pre odd. kvality 

 Technická podpora výrobného úseku 



 Realizovanie pridelených projektov súvisiacich s dispozičným usporiadaním 

výroby a zvyšovaním efektivity vo výrobe.   

 Dohľad nad realizáciou schválených projektov / zlepšení pre zvýšenie 

efektivity vo výrobe 

 Analýza/vyhodnocovanie zavedených zlepšení 

 Spolupráca pri zavádzaní nových produktov do výroby podľa požiadaviek 

tech.úseku.  

 

Názory našich zamestnancov absolventov: 

 

Oliver Hanakovič – testovací technik 

  

„Som rád že už po krátkej dobe som sa stal plnohodnotným členom tímu. Páči sa mi že 
môj názor a expertíza sú brané seriózne aj keď som junior. Veľmi sa mi páči že ma firma 
podporuje vo vlastnom vývoji a umožňuje mi realizovať svoje nápady.“ 
 

Viktor Babicz – IT junior 

 

        

„Páči sa mi že pracujem s kolegami na nových IT riešeniach a získavam skúsenosti, 
ktoré by som inde nezískal a som súčasťou medzinárodného IT teamu. Teším sa, že 
každý deň ma čakajú nové výzvy.“ 

 

 



Čo ponúkame: 

• Podpora a pomoc pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác 

• Pracovný úväzok počas letných prázdnin 

• Pre študentov 5. ročníka možnosť pracovať na riadnu pracovnú zmluvu  

• Príspevok na dochádzku alebo relokačný bonus 

• Tréningový plán v rámci spoločnosti 

• Príspevky zo Sociálneho fondu pri narodení dieťaťa, pri svadbe, životných       

jubileách  

• ‘Family day’ pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 

• Vianočný večierok 

• Dotované teplé nápoje so Sociálneho fondu 

• Parkovanie pred budovou spoločnosti na stráženom parkovisku 

• Jednozmenná prevádzka 

• Príspevok zamestnávateľa na DDS až do výšky 3% z hrubej mzdy 

• Príspevok zamestnávateľa na stravné lístky nad rámec zákona 

 

 

Platové podmienky pre absolventov je možné nájsť v našom inzeráte na 

profesia.sk. 

 

 

 

 

V prípade ak Ťa ponuka oslovila, prípadne Ťa zaujíma niečo, čo tu nie je 

uvedené, kontaktuj nás buď mailom alebo telefonicky. 

Kontakty: 

HR Manager Ing. Linda Pintérová 0917 798 951    

linda.pinterova@silcoteceurope.com 

HR oddelenie:       akosikova@silcoteceurope.sk 

         sgirova@silcoteceurope.sk 
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