
Obsluha značiaceho zariadenia, baliacej linky 

ZVL SLOVAKIA, a.s. 
Informácie o pracovnom mieste 

• Miesto práce: ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina 

• Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

• Mzdové ohodnotenie: základná zložka mzdy (brutto) : 3,90 €/hod. (nástup) + bonusové 
zložky mzdy   1,00 €/hod. v závislosti na výkone, priemerná mesačná mzda na 
značiacom zariadení je  980EUR  

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť 
- Obsluha technologických zariadení v procese laserového značenia a strojového balenia 

ložísk a ich komponentov, 
- Nastavenie / pretypovanie zariadení na požadovaný výrobok, dohľad nad chodom 

zariadenia 
- Vzhľadová kontrola kvality popisu a hotového výrobku v zmysle predpísaného postupu, 
- Vzhľadová kontrola obalu a zabaleného výrobku,  
- Dodržiavanie predpísaných prac. postupov a noriem kvality 
- Jedná sa o prácu v 2-zmennej prevádzke 

 
Iné výhody 
-     Prítomnostný bonus v hodnote 430EUR/rok 
- Zvýšenie základnej mzdy už po 3 mesiacoch od 30 € v závislosti od výkonnosti 
- Práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou 
- Zaškolenie  
- Motivujúce finančné odmeňovanie 
- Výkonnostný bonus 
- Príplatky za nadčasy, soboty, nedele a sviatky 
- Finančné ohodnotenie najlepších zamestnancov, príspevky pri jubileách, narodení 

dieťaťa, darovaní krvi, firemné akcie 
- Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie, odmeny za nápady na zlepšenie 
- Príjemné pracovné prostredie v kolektíve stabilných spolupracovníkov  
- Stravovanie v jedálni 
 
Termín nástupu:  ihneď, prípadne dohodou 

 
Požiadavky na zamestnanca 

- Rozhodnosť, zodpovednosť, flexibilita, manuálna zručnosť  
- Aktívny tímový prístup, cieľavedomosť, ochota 
- Predchádzajúca prax nie je nutná  
- čítanie a porozumenie technickej a výkresovej dokumentácie je výhodou 
 

Informácie o výberovom konaní 

Svoje životopisy v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú 
adresu masarova@zvlslovakia.sk alebo volajte priamo na Kontaktnú osobu: Marta 
Masárová, Tel.: 041/70 760 32 



 
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. 
Odpovede budú zasielané iba uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky na obsadenie 
pracovného miesta. 
 
Poskytnuté osobné údaje uchádzača o zamestnanie zahrnuté do životopisu  budú 
spracúvané prevádzkovateľom spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Na stanicu 22, 
010 09 Žilina, výlučne na účel tohto výberového konania, pričom právnym základom je 
vykonanie opatrení v súvislosti s predzmluvným pracovnoprávnym vzťahom. Osobné údaje 
budú uchovávané do ukončenia výberového konania.     

Ak máte záujem, aby sme Vaše osobné údaje ďalej uchovávali a spracúvali, pošlite nám 
spolu so životopisom písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v znení : 
 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov (GDPR), súhlasím s uchovávaním a spracúvaním mojich osobných údajov 
prevádzkovateľom ZVL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Na stanicu 22, 010 01 Žilina, IČO: 
31635164, uvedených v životopise, ktorý som poskytol spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s., za 
účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu v spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s.. Doba 
uchovávania osobných údajov je 3 roky, ak nedôjde k jeho skoršiemu odvolaniu. Tento 
súhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením na kontaktné miesta prevádzkovateľa : 
 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa :  

ZVL SLOVAKIA, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 

Mail :	masarova@zvlslovakia.sk 

Telefón :	041/70 760 32 

 


