...dôležité informácie o tom,
koho zamestnávame
a čo robíme...
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Protherm
Production, s.r.o.
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trhom Európy, Ázie a Afriky
dodávame kotly

...a kde nájdeš
Protherm Production?

Odštartuj svoju kariéru
v Protherm Production
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Stáže, súťaže či diplomovky:
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Kontakt na našu spoločnosť:
Protherm Production, s. r. o.
Jurkovičova 45
909 01 Skalica
Tel.: + 421 34 69 66 295, + 421 34 69 66 276
E-mail: profesia@protherm.sk
www.protherm.sk/Výrobný závod

značky kotlov – Vaillant a Protherm
– vyrábame pre slovenský trh

profesia@protherm.sk

Čo ťa čaká
v Protherm Production...


pôsobenie v medzinárodnej
spoločnosti



v tíme špičkových odborníkov



najmodernejšie technológie



služobné cesty
po celom svete



kariérny rast



jazykové
kurzy



mladý kolektív



priateľská atmosféra



a ďalšie zaujímavé
benefity

...môžeš si s našimi odborníkmi
dohodnúť tému záverečnej práce

...alebo k nám môžeš prísť
na odbornú stáž

Ak si študentom vysokej školy s technickým
zameraním, Protherm Production ti ponúka možnosť
spolupráce pri tvorbe bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce. A čo môžeš urobiť?

Pobyty a stáže vždy zavážia pri profesionálnom raste.
Vybraným študentom vysokých škôl s technickým
zameraním ponúkame v Protherm Production
nasledovnú odbornú prax:

 Ak tvoja téma súvisí s priemyselnou výrobou,




v administratíve



v zahraničnom závode nadnárodnej
spoločnosti Vaillant Group

vývojom plynových alebo elektrických kotlov
a ich vnútorných komponentov, neváhaj
a pošli nám mailom žiadosť.

 Môžeš nám tiež navrhnúť svoju

vlastnú tému, ktorú by si chcel
spracovať. Poradíme ti napríklad aj
to, ako ju čo najlepšie sformulovať.

v jednom z najmodernejších vývojových
centier na vývoj kotlov v Európe

V prípade záujmu nás kontaktuj na:
profesia@protherm.sk



Pridelíme ti odborného
konzultanta, ktorý ti poskytne konzultácie
buď na diaľku, prípadne priamo v sídle
našej spoločnosti v Skalici.

 Ak ťa naša ponuka zaujala,
napíš nám mail a my sa ti
ozveme: profesia@protherm.
sk

...a máš možnosť zapojiť sa
do súťaže o super ceny
Si súťaživý? Pre študentov vysokých škôl vyhlási
spoločnosť Protherm Production v septembri 2018
v poradí 3. ročník študentskej súťaže o nezabudnuteľné
exotické dovolenky.

Viac sa dozvieš na webovej stránke:
www.challengest.com

