
Ponuka práce na dohodu (brigáda na DoVP) 

ZVL SLOVAKIA, a.s. 
Informácie o pracovnom mieste 

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

• Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce  

Mzdové ohodnotenie: základná zložka mzdy (brutto) : 3,80 €/hod. (nástup) 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť 
- Balenie	ložísk,	
- Vzhľadová	kontrola	obalu	a	zabaleného	výrobku,		

 
Iné výhody 
- Práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou 
- Zaškolenie 
- Príjemné pracovné prostredie v kolektíve stabilných spolupracovníkov 
- V prípade záujmu aj perspektíva trvalého pracovného pomeru s výraznou zmenou podmienok 

 

Termín nástupu:  ihneď, v prípade dohody asap 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
- Rozhodnosť,	zodpovednosť,	flexibilita		
- Aktívny	tímový	prístup,	cieľavedomosť	
- Ochota	pracovať	v	dvoj-zmennej	prevádzke		

 

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 

 
 


