
KONŠTRUKTÉR 

Informácie o pracovnom mieste  NMH s.r.o.,  Sereď 

 
Hľadáme talentovaného aplikanta so záujmom o konštruktérsku prácu 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Konštrukcia jednoúčelových strojov a zariadení, montážnych systémov, výrobných liniek, 

výmenníkov tepla, dopravníkov.  

Samostatné riešenia a realizácia úloh, konštruovanie techniky. 

Zabezpečenie výkresovej a technickej dokumentácie a podkladov k hotovým výrobkom. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- Práca na zaujímavých projektoch pre medzinárodnú spoločnosť so sídlom v Holandsku 

- možnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku  

- stabilná práca 

- dlhodobá perspektíva zamestnania 

- osobnostný a profesionálny rozvoj 

- individuálny systém benefitov 

 

Miesto výkonu práce: Sereď 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

 nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

 študent vysokej školy 

 vysokoškolské I. stupňa 

 vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

technické, strojárske 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Ostatné znalosti 

Autodesk Inventor - pokročilý 

AutoCAD - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 



KONŠTRUKTÉR 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

    Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Hľadáme talentovaného, tvorivého jedinca, ktorý vie premietnuť svoje technické vzdelanie 

do 3D modelovania. Nebojí sa nových výziev, chce neustále napredovať, zlepšovať alebo 

zúročiť svoje doterajšie skúsenosti, prípadne nové nadobudnúť. Otvoriť svoju bránu do 

novej dimenzie techniky.  

 

- Spracovanie projektovej dokumentácie  

- Riešenie odchýlok a zmien projektovej dokumentácie,  

  resp. nových požiadaviek objednávateľa 

- Znalosť konštrukčného programu AutoCAD/AutoDesk Inventor  

- Znalosť základných technických noriem 

- Znalosť technologických procesov 

- Flexibilita, samostatnosť  

- chuť stále sa učiť 

- pracovať samostatne aj v tíme 

- Skúsenosti s konštrukciou pre výrobu sú výhodou, avšak vítame aj talentovaného a   

   perspektívneho absolventa 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

NMH s.r.o. je výrobná strojárska spoločnosť so sídlom v Seredi, zaoberajúca sa výrobou 

a inštaláciou liniek na recykláciu a triedenie rôznych druhov odpadov, drevospracujúcich 
strojov, výmenníkov tepla, dopravníkov a ďalších zariadení.  

NMH je členom medzinárodnej skupiny Heilig Group, založenej v Holandsku, a vďaka 
zahraničnému zázemiu participuje na projektoch po celom svete. 
 
 
Viac informácií:  www.nmh-sro.com 


