
Technik prípravy výroby - 

konštruktér/programátor 

TINRON, s.r.o.  - so sídlom v Pezinku 
 

Miesto výkony práce:      Pezinok alebo Bratislava (najskôr od 1.6.2019) 

Mzda (brutto):   1000-1400.-€ a viac 

Pracovný pomer:     plný úväzok 

Termín nástupu:     dohodou 

Platnosť ponuky:   do obsadenia pozície 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce a popis pracovnej pozície 

- Postupné zaúčanie od dielne cez obchodno-technické oddelenie až po konštrukciu 

- Práca s výrobným podnikovým programom a v ostatných technických programoch 

- Tvorba technologických postupov, programov a dokumentácie k vyrábaným výrobkom 

- Návrh a konštrukcia výrobkov, polotovarov, prípravkov či nástrojov 

- Programovanie výrobných postupov a kalkulácia výroby v internom podnikovom systéme 

- Nastavovanie a používanie programov pre tvorbu CNC plánov k strojným technológiám 

- Kontrola nad dodržiavaním technologických postupov a dohľad nad kvalitou 

- Zapracovávanie potrebných zmien vo výrobe do postupov výroby a dokumentácie 

- Komunikácia s dodávateľmi HW a SW, požiadavky na doplnenie či úpravu podľa  požiadaviek 

- Administrácia produktov na do stránky za pomoci podnikového systému 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Technické a konštruktérske myslenie, tvorivosť a predstavivosť, schopnosť naučiť sa a 

používať HW a SW vybavenie či strojné zariadenia, záujem o technológiu výroby, konštrukciu 

produktov a strojov, programovanie (napr. Pascal, VBA, C# a pod.), CAD systémy - AutoCAD, 

makrá, prípadne WEB - PHP, ... záujem a schopnosť naštudovať problematiku a učiť sa nové 

veci.  Samostatnosť, precíznosť a zmysel pre detail, všeobecný rozhľad,  NEFAJČIAR 

 

Zamestnanecké výhody 

Kariérny postup, po zapracovaní k samostatnosti možnosť viesť technické oddelenie. 

Platové hodnotenie podľa šikovnosti, schopností, rozsahu a znalosti požadovaných riešení 

Individuálne odmeny za jednotlivé projekty, platový rast 

 

Informácie o výberovom konaní 

Osobný pohovor na prevádzke v Pezinku je potrebné dohodnúť emailom, kariera@tinron.sk  

Detailné oboznámenie sa pozíciou a požiadavkami na osobnom stretnutí, ukážky 

Uprednostníme uchádzačov so záujmom pracovať v mieste výrobnej prevádzky v Pezinku 

Kontakt 

Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Mikuš - konateľ, email: kariera@tinron.sk   

Adresa spoločnosti:  TINRON, s.r.o., Nová 5, 902 03 Pezinok – Grinava, www.tinron.sk  

Áno, pozná nás aj Google  

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3263871&inc_stat=1
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3263871&inc_stat=1
http://www.tinron.sk/

