
 

 

Náplň práce: 

- kontroluje správnu funkčnosť pridelených technologických 

zariadení 

- nastavuje parametre pridelených technologických 

zariadení (po softvérovej aj mechanickej stránke), tak 

aby boli dosiahnuté požiadavky vyplývajúce z technickej 

dokumentácie výrobku, a aby bolo dosiahnuté 

požadované OEE pre daný výrobný proces 

- vedie evidenciu úprav parametrov 

- vytvára dokumentáciu pre pridelené technologické 

zariadenia 

- aktívne sa spolupodieľa na vzdelávaní operátorov 

technologických zariadení alebo pracovníkov servisu 

zariadení 

- spolupracuje pri stanovení ohraničení vyplývajúcich         

z technologického zariadenia 

- spolupracuje pri zisťovaní parametrov pre technologické 

zariadenie 

- spolupracuje pri zavádzaní nového procesu alebo           

pri zmenách v procese, ktorý používa pridelené 

technologické zariadenie 

- spolupracuje pri analýze príčin zákazníckych reklamácií 

súvisiacich s funkčnosťou prideleného technologického 

zariadenia 

- spolupracuje pri príprave podkladov k dodávateľským 

reklamáciám materiálov používaných na pridelenom 

technologickom zariadení 

 

 

 

 

 

Požiadavky: 

- vzdelanie SŠ s maturitou / VŠ – technické zameranie  

- všeobecný prehľad v elektrotechnike 

- predchádzajúca prax v priemyselnej výrobe výhodou 

- stredne pokročilá znalosť anglického jazyka 

- analytické myslenie a technický rozhľad, zodpovednosť 

- samostatnosť i schopnosť tímovej spolupráce, flexibilita 

 

Ponúkame: 

- práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 

- možnosť odborného i kariérneho rastu 

- priateľský, mladý kolektív, moderné pracovné prostredie,      

práca v čistých výrobných priestoroch 

- flexibilný pracovný čas, dovolenka nad rámec ZP 

- každoročná úprava miezd, polročné odmeny 

- príspevok na dopravu do zamestnania 

 
 

Náš pracovný tím vo Vrbovom práve hľadá nového 

kolegu/ kolegyňu na pozíciu: 

 

Technológ 
(m/ž) 

 

 

 

Výroba PH 

SEMIKRON je popredným svetovým výrobcom výkonových polovodičových modulov a systémov. Naše výrobky 

sú jadrom moderných energeticky účinných motorových pohonov a priemyselných automatizačných systémov. 

Ďalšie oblasti použitia zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, trakčné, napájacie zdroje, ako 

aj hybridné a elektrické úžitkové vozidlá.  

Slovenská pobočka pôsobí od roku 2001 vo Vrbovom a v súčasnosti zamestnáva už viac ako 650 zamestnancov. 

Miesto výkonu práce:          Vrbové (okres Piešťany) 

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer 

Termín nástupu:                  ihneď, resp. dohodou 

Základná zložka mzdy:        od 1140 € (podľa skúseností) 

KONTAKT 

Ing. Eva Uhlíková, personálne oddelenie  

SEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03  Vrbové  

Tel:  033/ 3270 205, 0910-856 000 

E-mail:  jobs.sksk@semikron.com 

Web:  www.semikron.com  



 

 

 

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou SEMIKRON, s.r.o, IČO: 31423230, Šteruská 3, 922 03 Vrbové 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, 
motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe 
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie: 
 
a)  osobné údaje spracúva iba prevádzkovateľ,  
b)  spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie 
opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,  
c)  osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom,  
d)  osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov 
po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej 
alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,  
e)  dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo    
na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, 
ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,  
f)  poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie 
opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,  
g)  osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle článku 22 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 
 
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: 
zodpovednaosoba.sksk@semikron.com  
 

mailto:zodpovednaosoba.sksk@semikron.com

