
Sme slovenská rodinná firma pôsobiaca na
trhu viac ako 25 rokov. Zameriavame sa na
lisovanie plastových výrobkov. Našou
veľkou výhodou je vlastná nástrojáreň, kde
vyrábame formy a automatizované výrobné
linky. Našimi zákazníkmi sú svetoví lídri v
automobilovej a elektrotechnickej oblasti a
naše výrobky denne využívajú ľudia po
celom svete. Ročne vyrobíme milióny kusov
výliskov a desiatky foriem putujú k našim
spokojným zákazníkom.

CHCEŠ ZÍSKAŤ PRAX POPRI ŠKOLE?      
CHCEŠ PÍSAŤ BAKALÁRKU ČI DIPLOMOVKU PRIAMO V PODNIKU?     

CHCEŠ ZA TO FINANČNÚ ODMENU?

 

možnosť absolvovať odbornú prax počas štúdia
možnosť spracovať bakalársku/diplomovú prácu 
odmenu za vypracovanie záverečnej práce
odmenu pri práci na reálnych zákazkách
bonus pri zefektívnení pracovného postupu 
možnosť zamestnania po ukončení štúdia
možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja
(jazykové kurzy priamo vo firme) 
zamestnanecké vstupy do bazéna
Callio karta (stravovacia karta)

PONÚKAME:

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
Automatizované výrobné systémy 
Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve 
Konštrukcie strojov a zariadení 
Obrábanie a ložisková výroba 
Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
Strojárske technológie a materiály
Priemyselné inžinierstvo 

Materiálové inžinierstvo 
Výrobné technológie a výrobný manažment
Automatizácia a informatizácia procesov v
priemysle 

so znalosťou angličtiny dostatočnou na prácu s
anglickými zdrojmi
s možnosťou byť prítomný na praxi 2-3 dni do
týždňa
tímových hráčov s chuťou tvoriť  a zlepšovať

KOHO HĽADÁME?

Študentov strojárskych odborov:

alebo materiálových technológií v odboroch:

V prípade, že spĺňaš požiadavky, pošli nám svoj životopis na adresu zuzana.karkosiakova@esox-
plast.sk. K životopisu pripoj stručný sprievodný list, v ktorom zhrnieš, prečo by si chcel praxovať
práve v Esoxe a akú máš predstavu o odbornej praxi u nás. Vybraní uchádzači budú pozvaní na
osobný pohovor.

ESOX, spol. s.r.o.
Uhorská Ves 171, 03203 Liptovský Ján

www.esox-plast.sk/sk

Ponúkame možnosť absolvovať prax v trvaní 2-3 semestre, vyskúšať si prácu na reálnych zákazkách a
získať stabilné zamestnanie po skončení školy. Uvítame študentov, ktorí sa zároveň rozhodnú
vypracovať u nás diplomovú/bakalársku prácu. Záverečné práce, ktorých výsledky budú mať reálny
prínos pre firmu, budú finančne ohodnotené.

 


