Spolupráca

s vysokými školami

Niečo o nás
Poskytujeme služby v oblasti montáží, rekonštrukcií a
opráv technologických celkov, modernizácie výrobných
zariadení, rekonštrukcií strojných zariadení a údržby.
„NIKDY SME NESNÍVALI O

ÚSPECHU.
PRACOVALI SME NA ŇOM.“
História
Spoločnosť PMP Montex vznikla začiatkom roku 2010.
Disponujeme skúsenosťami, za ktorými stojí tím
profesionálov pracujúcich v tejto oblasti od roku 1983.
Našim poslaním je s využitím modernej techniky prispieť
k modernizácii priemyslu prostredníctvom
vysokokvalifikovanej práce svojich pracovníkov.

CHCEŠ SI ZAROBIŤ POPRI
ŠTÚDIU?
Nakopni svoju kariéru už
počas štúdia na
univerzite a uplatni svoje
vedomosti v reálnom
svete!
Staň sa súčasťou nášho tímu!

Si technicky zdatný človek?
Zaujíma ťa projektové riadenie?
Máš dobré organizačné zručnosti?
Ak si odpovedal aspoň na niektoré otázky
áno, si náš človek!

✓ Spolupracuj s nami na montážach,
rekonštrukciách a opravách unikátnych
technologických celkov, či modernizácii
výrobných zariadení na celom svete.
✓ Umožníme ti venovať sa tomu, čo ťa
zaujíma, rozvíjať svoju kariéru a učiť sa
nové veci v prostredí plnom
rôznorodých možností.

Čo od teba očakávame?
➢ Študent vysokej školy so zameraním na
strojárstvo
➢ Anglický alebo nemecký jazyk na úrovni B1
➢ Ochota a chuť pracovať a cestovať
➢ Spoľahlivosť

Čo ponúkame?
➢ Práca v stabilnej spoločnosti
➢ Motivujúce finančné ohodnotenie
➢ Individuálny prístup, snažíme sa o
dlhodobú spoluprácu
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Pracovné príležitosti pre študentov
V PMP Montex začneš od prvého dňa so skutočnými projektami.

Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci a ďalej sa rozvíjať.
Hľadáš brigádu, ktorá by ťa posunula vpred?
✓ Ak sa nebrániš výzvam a chceš prinášať nové nápady a
riešenia, u nás je to správne miesto pre teba. My si tieto
vlastnosti vysoko ceníme.
✓ Naše dvere sú otvorené pre motivovaných,
talentovaných mladých ľudí, ktorí sú otvorení práci v
neustále meniacom sa prostredí.

✓ Práca so skúsenými kolegami ti navyše pomôže v rozvoji
tvojich schopností.

Čo ponúkame?
Keď začneš u nás pracovať,
ponúkneme ti možnosť rozšíriť si
obzory o nové odborné informácie.
My ťa zaučíme tak, aby si bol
pripravený na zaujímavú a
rozmanitú kariéru.
Už ako študent dostaneš príležitosť
pozrieť sa do rôznych výrobných
závodov a podieľať sa na úspechu
reálnych projektov.

Pre koho je táto príležitosť
určená?
Pre študentov bakalárskeho aj
magisterského stupňa vysokých
škôl so zameraním na strojárstvo.
Pre študentov, ktorí majú anglický
alebo nemecký jazyk aspoň na
úrovni B1.
A pre každého kto má aktívny a
zodpovedný prístup a chce
pracovať.

Ak budeš dosahovať dobré
výsledky, dáme ti maximálnu
príležitosť rozvíjať sa.
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EŠTE NEMÁŠ PLÁN NA LETO ?
Si študent 3., 4. ročníka Bc. alebo 1. ročníka Ing. štúdia na VŠ s technickým
zameraním ?

PRÍĎ K NÁM NA LETNÚ STÁŽ !
Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží,
rekonštrukcií, opráv a údržby technologických
celkov, v oblasti modernizácie výrobných
zariadení a montáži a demontáži oceľových
konštrukcií.

Prihlás sa na našej stránke v sekcii „Kariéra“
Požiadavky na študenta
•
•

študent 3.-5. ročníka na VŠ so zameraním „strojárstvo“
aktívny prístup a ochota pracovať.

Výhody stáže pre uchádzača:
•
•
•
•

Máš to vo svojich
rukách a nudiť sa
určite nebudeš !

prepojenie praxe s teóriou
rozšírenie si technických vedomostí a zdatností
možnosť vypracovania záverečnej práce
v spoločnosti
možnosť prestupu na TPP po ukončení štúdia.

Čo ponúkame ?
•
•
•
•

práca v stabilnej spoločnosti
motivujúce finančné ohodnotenie
zabezpečenie ubytovania
individuálny prístup.
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Letná stáž
V PMP Montex vytvárame priestor rozmanitosti a príležitostí. Ponúkneme
ti reálnu prácu na projekte s pridanou hodnotou.

Zúčastni sa počas leta platenej stáže v našej spoločnosti a odštartuj tak svoju kariéru.
Vďaka spolupráci s kolegami, ktorí sú
jednotkami vo svojom obore, získaš cenné
skúsenosti a uvidíš výsledky svojej práce v
praxi.
Dostaneš tak jedinečnú príležitosť zoznámiť
sa s našou spoločnosťou a hodnotami a
osobne sa stretnúť s členmi vedenia.
Program letných stáží trvá tri mesiace, od 15. júna do 15. septembra.

Ako sa zapojiť?

Pre koho je Letná stáž určená?

➢ Najneskôr do 30. apríla 2021 nám zašli
na našu e-mailovú adresu
kariera@pmpmontex.sk svoj životopis,
popíš v ňom tvoje skúsenosti a
nezabudni aj na ašpirácie a ocakávania
od letnej stáže.
➢ V apríli až máji sa uskutoční výberový
proces, ktorý je nastavený tak, aby sa
všetci, ktorí uspejú, mohli pripraviť na
začiatok stáže.
➢ Na začiatku stáže bude každému zo
študentov pridelené riešiteľské zadanie,
samozrejme, aj mentor.

➢ Program je určený pre študentov 3.-5.
ročníka denného vysokoškolského
štúdia so zameraním na strojárstvo.
➢ Pre študentov, ktorí majú anglický
alebo nemecký jazyk aspoň na úrovni
B1.
➢ A pre každého kto má aktívny a
zodpovedný prístup a chce pracovať.

„Byť pripravený je
najdôležitejší predpoklad

➢ V septembri bude letná stáž ukončená
oficiálnymi prezentáciami a ocenením
projektov, ktoré sa konajú v spolupráci s
vrcholovým manažmentom firmy.
www.pmpmontex.sk

úspechu.“
Henry Ford, americký
priemyselník

Čas na vypracovanie záverečnej práce ?
Skvelá príležitosť pre študentov univerzity !
PONÚKAME Ti možnosť
vypracovať bakalársku,
diplomovú alebo
doktorandskú prácu
zameranú na
strojárstvo priamo u nás.
Vypracovanie záverečných prác:
•
•

•

témy záverečných prác musia súvisieť s predmetom
činnosti spoločnosti
téma nepopisuje aktuálny stav v spoločnosti,
ale rieši problém
výsledkom záverečnej práce je návrh
riešenia.

Ako sa prihlásiť ?
•
•
•

zašli nám žiadosť o vypracovanie témy záverečnej
práce spolu so životopisom na
kariera@pmpmontex.sk
do 30 pracovných dní ti zašleme vyjadrenie k žiadosti
ak žiadosť bude pozitívne posúdená pridelíme ti
konzultanta a môžeš začať.

Uzávierka žiadostí o vypracovanie záverečnej
práce je do 30. októbra 2021.

Charakteristika:
Spoločnosť poskytujúca služby
v oblasti montáží,
rekonštrukcií, opráv a údržby
technologických celkov, v
oblasti modernizácie
výrobných zariadení a montáži
a demontáži oceľových
konštrukcií.
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Záverečné práce
Si v poslednom ročníku a hľadáš firmu, kde napíšeš svoju
záverečnú prácu?

Myslíme dopredu!
Aby sme v budúcnosti mohli získavať kvalifikovaných zamestnancov, treba im k tomu
pomôcť už počas štúdia.
Uzávierka žiadostí je 30. októbra 2021

Ako sa zapojiť?
Zašli nám žiadosť (nájdeš ju na
našej stránke v sekcii „Kariéra“) o
vypracovanie témy záverečnej
práce spolu so životopisom na emailovú adresu
kariera@pmpmontex.sk do 30.
októbra 2021.
V žiadosti uveďte:
o vaše kontaktné údaje
o odbor, ktorý študujete
o tému záverečnej práce.
Tvoju žiadosť dôkladne posúdime a
ak nájdeme priestor pre realizáciu
zadanej záverečnej témy, pridelíme
ti konzultanta.
Odpoveď od nás dostaneš do 30
pracovných dní.

Podmienky spolupráce
Záverečnú prácu môžete
vypracovať na témy súvisiace s
činnosťou našej spoločnosti.
A to najmä v oblasti:

o
o
o
o
o

Zváranie
Montáž potrubí/technológie
Generálne opravy
Cenotvorba
BOZP

Téma nepopisuje aktuálny stav v
spoločnosti, ale rieši problém a
výsledkom práce je návrh riešenia.
Vhodnosť témy je potrebné
vopred prediskutovať so
školiteľom.

HĽADÁME ABSOLVENTOV
Máš za sebou štátnice
a premýšľaš kam ďalej?
Získaj cenné zručnosti a
skúsenosti v
strojárskom priemysle
hneď po škole!
Staň sa súčasťou nášho tímu!
Si technicky zdatný človek?
Zaujíma ťa projektové riadenie?
Máš dobré organizačné zručnosti?
Ak si odpovedal aspoň na niektoré otázky
áno, si náš človek.

•
•
•
•

Spolupracuj s nami na montážach,
rekonštrukciách a opravách unikátnych
technologických celkov, či modernizácii
výrobných zariadení na celom svete.
Umožníme ti venovať sa tomu, čo ťa
zaujíma, rozvíjať svoju kariéru a učiť sa
nové veci v prostredí plnom rôznorodých
možností.

Čo od teba očakávame?

Čo ponúkame?

•
Vysokoškolské odborné vzdelanie so
•
zameraním na strojárstvo
Anglický alebo nemecký jazyk na úrovni B1 •
Ochota a chuť pracovať a cestovať
Spoľahlivosť

Práca v stabilnej spoločnosti
Motivujúce finančné ohodnotenie
Individuálny prístup, snažíme sa o
dlhodobú spoluprácu
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Pracovné príležitosti pre absolventov
V PMP Montex začneš od prvého dňa so skutočnými projektami.

Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci a ďalej sa rozvíjať.
Dokončil si školu a hľadáš netradičnú
spoločnosť, kde môžeš dosiahnuť svoje ciele?

▪ Ak sa nebrániš výzvam a chceš prinášať nové
nápady a riešenia, u nás je to správne miesto
pre teba. My si tieto vlastnosti vysoko ceníme.
▪ Naše dvere sú otvorené pre motivovaných,
talentovaných mladých ľudí, ktorí sú otvorení
práci v neustále meniacom sa prostredí.
▪ Práca so skúsenými kolegami ti navyše
pomôže v rozvoji tvojich schopností.

Čo môžeš očakávať?
Keď začneš u nás pracovať,
dostaneš sa do kolektívu
rôznorodých ľudí ale s podobným
spôsobom myslenia.
My ťa zaučíme tak, aby si bol
pripravený na zaujímavú a
rozmanitú kariéru.
Väčšina absolventov u nás začína na
pozícii asistenta technika realizácie,
pretože je to ten najlepší a
najrýchlejší spôsob ako pochopiť
fungovanie našej spoločnosti.
Zároveň je to dobré miesto, aby si
nám ukázal, čo dokážeš.
Ak budeš dosahovať dobré
výsledky, dáme ti maximálnu
príležitosť rozvíjať sa.

Pre koho je táto príležitosť
určená?
Pre absolventov druhého stupňa
vysokých škôl so zameraním na
strojárstvo.
Pre absolventov, ktorí majú
anglický alebo nemecký jazyk
aspoň na úrovni B1.
A pre každého kto má aktívny a
zodpovedný prístup a chce
pracovať.
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Navštívte www.pmpmontex.sk
+421 2 321 41 825

kariera@pmpmontex.sk

