Zaraďte sa ku špičkovým vývojárom kotlov
Stojte pri zrode nových kotlov a podieľajte sa na vývoji či inovovaní najmodernejšej vykurovacej
techniky. Spoločnosť Protherm Production rozširuje tím vývojárov. Absolventi vysokej školy
technického zamerania majú šancu získať zaujímavú pracovnú ponuku práve teraz.
Prečo sa stať súčasťou tvorivého tímu vývojárov v Protherm Production?
●

Práca v prosperujúcej firme. Protherm
Production je členom medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group. Firma má stabilné
postavenie na trhu a za sebou už niekoľko
úspešných rokov. V rámci slovenského priemyslu si drží svoj vysoký štandard s dlhodobou mierou zisku na úrovni nad 10 %.

či skupinovým technickým manažmentom.
Súčasťou ich práce sú pravidelné zahraničné
cesty a účasť na stážach v rámci koncernu
Vaillant Group po celom svete v záujme získavania praktických skúseností a prehlbovania jazykových schopností.
●

●

●

Tvorivá práca. V Protherm Production môžete skutočne tvoriť a aktívne sa venovať navrhovaniu či inovovaniu výrobkov, konštrukčných celkov a súčiastok. Vývojári vo firme
nie sú len technikmi, ktorí do rúk dostanú
výkresovú dokumentáciu nových produktov
a ich jedinou prácou je dostať ich do výroby.
Naopak, možno tu uplatniť kreatívne i logické myslenie.
Cestovanie a komunikovanie na medzinárodnej úrovni. Vývojári v skalickej firme aktívne komunikujú v anglickom jazyku s kolegami koncernu, dodávateľmi v rámci Európy

●

Zaujímavé benefity. Medzi zamestnanecké
benefity vo firme patria príspevky pre prehlbovanie kvalifikácie, zaujímavé finančné
príspevky k životným jubileám či zľavy na nákup výrobkov značiek Protherm a Vaillant.
Pre zamestnancov, ale aj ich rodinných
príslušníkov sa organizujú športové, spoločenské či kultúrne podujatia. Vysoko cenený je aj ústretový prístup firmy pri organizácii pracovného času.
Odborný a kariérny rast. Po preukázaní
technických zručností, manažérskych či organizačných schopností existuje vo firme
možnosť odborného i kariérneho rastu, a to

aj mimo Slovenska. Pravidelné hodnotiace
rozhovory umožnia identifikovať silné i slabé
stránky. Následne sa hľadajú spôsoby ich
odstránenia s dôrazom na osobnostný rast.
●

Možnosť sebarealizácie. Protherm Production ponúka možnosť participácie a sebarealizácie pri riešení a zabezpečovaní pracovných úloh. Práca nie je stereotypná ani nudná, pretože vývojári sa na oddelení venujú
niekoľkým činnostiam.

●

Príjemné pracovné prostredie. Pre
Protherm Production je charakteristické atraktívne pracovné prostredie s kvalitným
technickým vybavením a príjemnou pracovnou atmosférou. Firme na svojich zamestnancoch záleží nielen z odbornej, ale
aj ľudskej stránky.

●

Práca je vhodná pre absolventov vysokých
škôl, ale aj skúsených odborníkov z praxe.
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