
Pomocný pracovník do výroby
Cor Metal, s.r.o.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Dátum nástupu na voľné
pracovné miesto

ihneď

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

900 € mesačne

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Dátum a čas vytvorenia 07.06.2022 o 13:50

Naposledy aktualizované 22.06.2022 o 09:27

Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM 1938452

Zdroj úrad PSVR

Názov pracovnej pozície Pomocný pracovník do výroby

Profesia (SK ISCO-08) 9329999 - Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený

Pracovná oblasť Technické a manuálne prierezové zamestnania

Počet voľných miest 6

Náplň práce Obsluha strojov na ohýbanie a strihanie betonárskej ocele. 
Vykonávanie širokého spektra pomocných prác. 
Vykonávanie prevažne manuálnych prác. 
Bodovanie armokošov, zváračské práce.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov 12

Pracovný čas 06:00 - 14:30

Zmennosť jednozmenná

Nočná práca Nie

Sezónna práca Nie

Pracovné miesto vhodné pre Absolventa 

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

900 € mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody možný mesačný príjem nad 1000 €, 
možnosť nadčasov, 
pracovné oblečenie, 
stravné lístky v hodnote 4,50 €, 
mesačné odmeny, bonusy, kariérny rast.



Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie

Prax bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka
je nevyhnutná

Nie

Všeobecné spôsobilosti fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť
samostatnosť

Osobnostné predpoklady spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnosti Cor Metal, s.r.o.

Právna forma Spol. s r. o.

Sídlo Na Hrebienku 20
81102 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko

IČO 50988280

Počet zamestnancov 10-19

Internetová adresa www.cormetal.sk

Telefónne číslo +421910226433

Charakteristika
zamestnávateľa

Cor Metal, s.r.o. sa zaoberá výrobou betonárskej výstuže, nákupom a
predajom kovového odpadu.

Činnosť zamestnávateľa (SK
NACE Rev. 2)

Výroba ost.špec.stroj.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov Vlastnou formou

Forma sprostredkovania skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa

Dátum ukončenia ponuky 31.07.2022

Informácie o obsadení pozície

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba Ing. Ondrej Martvoň 
prevadzka@cormetal.sk 
+421911426433 

Juraj Klocháň 

+421911144433 

Kontaktný formulár (/kontaktny-formular)

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/kontaktny-formular

