Automechanik
Kovohuty, a.s.
Miesto práce
ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
základná zložka mzdy – 4,51 EUR/hod + pohyblivá zložka do 20 %

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- kontrolovať technický stav pracovných strojov a motorových vozidiel špeciálnych
strojov
- odskúšať, zistiť a opraviť zistené chyby na dopravných prostriedkoch
- špecifikovať náhradné diely na opravu motorov dopravných prostriedkov
- zodpovednosť za opravu motorickej časti nákladných, osobných vozidiel,
pracovných strojov a motorových vozíkov vo vozovom parku
- zodpovednosť za zoradenie a odvzdušnenie brzdových okruhov
/prekontrolovanie a zoradenie brzdových čeľ ustí, kontrolu stavu brzdových
a chladiacich kvapalín, ich meranie a doplnenie, odvzdušnenie a zoradenie
hlavného brzdového valca a a odskúšanie ich funkčnosti/
- zodpovednosť za správnu výmenu a nastavenie náhradných dielov na doprav.
prostriedkoch pri opravách, alebo výmenným spôsobom
- za odstraňovanie bežných chýb na vozidlách, mechanizmoch, strojoch
- za opravu a zoradenie hydraulického zariadenia a zdvihu u motorových vozíkov

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť odborného rastu
- sociálne benefity
- motivujúce mzdové ohodnotenie
Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.10.2018

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredné odborné učilište
Vzdelanie v odbore
automechanik
Počet rokov praxe
2 roky
Pozícia je vhodná pre absolventa
Nie
Osobnostné predpoklady a zručnosti

- oboznámenie s Vyhláškou č. 208/1991 Zb. SUBP o bezpečnosti práce
technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
- samostatnosť, spoľ ahlivosť, zodpovednosť, flexibilita
Požadované odborné spôsobilosti

- zváračské oprávnenie
- vodičské oprávnenie pre príslušné kategórie B, C
- obsluha VZV – výhodou

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. je výrobcom medi technickej čistoty, ktorú získava z
odpadových surovín.
História výroby medi v Krompachoch siaha až do 14. storočia. V roku 2012 sa
spoločnosť KOVOHUTY, a. s. včlenila do švajčiarskej skupiny UMCOR AG, ktorá
sa špecializuje na obchodovanie s neželeznými kovmi a pôsobí po celom svete.
Ďalšie informácie sú dostupné na www.kovohuty.sk.
Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov
Adresa spoločnosti

KOVOHUTY, a.s.
ul. 29. augusta 586
053 42 Krompachy
http://www.kovohuty.sk
Kontakt

Tel.: 053/41 61 309, 0905 728 986
E-mail: j.pincakova@kovohuty.sk

