Kariéra v závode Protherm Production
UÏ ani pre absolventov vysok˘ch
‰kôl nie je v súãasnosti hºadanie
práce také jednoduché. Dávno totiÏ
neplatí, Ïe vysoko‰kolák si môÏe
medzi potenciálnymi zamestnávateºmi vyberaÈ. Na trhu práce je ãoraz menej ponúk, a tak majú mladí
ºudia stále väã‰í problém nájsÈ si
adekvátne zamestnanie. O absolventov technick˘ch smerov v‰ak
záujem pretrváva.
Vysoké ‰koly na Slovensku vyprodukujú
roãne nespoãetné mnoÏstvo uãiteºov, sociálnych pracovníkov, právnikov ãi ekonómov. UÏ pri v˘bere strednej, ale najmä vysokej ‰koly treba triezvo uvaÏovaÈ o ‰tudijn˘ch odboroch, po ktor˘ch je zo strany
zamestnávateºov neustály dopyt. Strojárov
je napríklad z roka na rok menej. Pritom
práve oni by s nájdením práce nemali
problém. Aj vo v˘robnom závode Protherm
Production sa obzerajú po ‰ikovn˘ch stro-

jároch, ktorí by posilnili ich tím zamestnancov.
Strojári majú dvere do závodu
otvorené
Protherm Production je prosperujúcou firmou, ktorá ponúka stabilné zamestnanie.
SpoloãnosÈ má záujem najmä o absolventov technick˘ch odborov, ktorí majú ‰irok˘
prehºad o problematike, ktorej sa v ‰kole
venujú. Väã‰ie ‰ance na uplatnenie majú
tí, ktorí uÏ poãas ‰túdia získavajú prax vo
svojom ‰tudijnom odbore. Optimálne je,
ak o prácu v Protherm Production prejavia
‰tudenti záujem uÏ poãas vysoko‰kolského ‰túdia. Takto môÏu poºahky získaÈ
vo svojom odbore potrebné skúsenosti a
zruãnosti a overiÈ si schopnosÈ uplatÀovaÈ
teoretické poznatky v praxi. ·tudenti sa
nauãia samostatne pracovaÈ na zadan˘ch
projektoch a rie‰iÈ vzniknuté problémy, podieºaÈ sa na plnení stanoven˘ch úloh v tíme ãi uãiÈ sa nové
veci. Tí, ão sa osvedãia, môÏu po ukonãení vysokej ‰koly
získaÈ v závode aj
trval˘ pracovn˘ pomer. Okrem zaujímavého finanãného
ohodnotenia ponúka Protherm Production svojim zamestnancom aj ìal‰ie benefity – príspevky pre prehlbovanie kvalifikácie,

príspevky k Ïivotn˘m jubileám ãi zºavy na nákup v˘robkov znaãiek Vaillant a
Protherm. Vysoko cenen˘
je zo strany zamestnancov
aj ústretov˘ prístup firmy
pri organizácii pracovného
ãasu.
MoÏnosÈ vycestovania do zahraniãia
Protherm Production je
súãasÈou medzinárodného
koncernu. Preto je nevyhnutné, aby zamestnanci
mimo v˘roby ovládali anglick˘ jazyk.
Angliãtina v skalickom závode slúÏi na dohovorenie sa s kolegami v koncerne, dodávateºmi v rámci Európy ãi skupinov˘m
technick˘m manaÏmentom. Firma v‰ak vidí v danej oblasti veºké nedostatky a upozorÀuje, Ïe budúci strojári by na ich odstránení mali popracovaÈ. Bez znalosti cudzích jazykov sa totiÏ kariéra robí len veºmi
ÈaÏko. Po preukázaní technick˘ch zruãností, manaÏérskych ãi organizaãn˘ch
schopností existuje vo firme moÏnosÈ odborného i kariérneho rastu, a to aj mimo
Slovenska. SchopnosÈ komunikovaÈ v angliãtine umoÏÀuje zamestnancom závodu
krátkodobo, ale aj dlhodobo pôsobiÈ
v rámci koncernu Vaillant Group v zahraniãí a vycestovaÈ do krajín, ako sú
Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Turecko
ãi âína. Dôvodom pre pôsobenie v niektorom zo závodov koncernu je predov‰etk˘m podieºanie sa na nadnárodnom pro-

jekte, ktor˘ sa bude následne implementovaÈ na Slovensku.
âo o Protherm Production
moÏno neviete
■ firma je ãlenom medzinárodnej spoloãnosti Vaillant Group
■ závod vyrába kotly pre 24 trhov Európy,
Ázie ãi Afriky
■ pre slovensk˘ trh sa tu vyrábajú kotly
znaãiek Vaillant a Protherm
■ podiel exportu na celkov˘ch trÏbách
predstavuje aÏ 87,77 % - kotly sa vyváÏajú
najmä do Nemecka, Ruska a Talianska.
■ v roku 2011 si Protherm Production vyslúÏil prvenstvo v súÈaÏi Fabrika roka
■ za bohaté investície do rozvoja ãi zvy‰ovanie kvality ºudsk˘ch zdrojov získala firma certifikát Slovak Gold Exclusive
■ rok 2012 bol pre spoloãnosÈ z hºadiska
v˘roby kotlov veºmi úspe‰n˘ – vyrobilo sa
tu aÏ 350 000 kotlov

