...koho zamestnávame,
čo robíme...

590

Kariéra:

zamestnancov

značky kotlov – Vaillant a Protherm
– vyrábame pre slovenský trh
...a prečo pracovať práve u nás?



Spoločnosť Protherm Production patrí medzi
najvýznamnejších zamestnávateľov na Záhorí.



Ponúka prácu nielen šikovným montážnikom
vykurovacích zariadení, ale aj kreatívnym mladým
vývojárom a jazykovo zdatným nákupcom.



Je členom medzinárodného koncernu Vaillant
Group, ktorý sídli v nemeckom Remscheide.
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trhom Európy, Ázie a Afriky dodávame
kotly

Protherm
Production, s.r.o.
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pracovníkov na oddelení nákupu

Železničná
stanica
ťa
juš
Pľ
lk.
Pp

25

zn

pracovníkov na oddelení vývoja

...a kde nájdeš
Protherm Production?
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Atraktívne ponuky práce
pre vývojárov a nákupcov
v Protherm Production
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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

profesia@protherm.sk

Čo ti ponúkame
v Protherm Production...



pôsobenie v medzinárodnej
spoločnosti
v tíme špičkových odborníkov



kariérny rast



najmodernejšie technológie



služobné cesty po celom svete



jazykové kurzy



mladý kolektív tých najlepších



priateľská atmosféra



športové a spoločenské
tímbildingy



a ďalšie zaujímavé benefity

...prečo sa pridať do tímu
na oddelení nákupu

...prečo odštartovať kariéru práve
u nás vo vývojovom centre

1. Pracovníci oddelenia nákupu spoločnosti Protherm
Production rokujú s top dodávateľmi z celého sveta.
A to na vysokej úrovni.

Vlastným výskumom a vývojom sa na Slovensku môže
pochváliť iba niekoľko firiem. Súčasťou Protherm
Production je jedno z najmodernejších vývojových
centier na vývoj kotlov v Európe. A to nie je všetko,
Protherm Production totiž neustále posilňuje rady
svojich vývojárov vďaka novým kompetenciám
z centrály z Nemecka.

2. V porovnaní s inými slovenskými firmami a ich
oddeleniami nákupu, je práca nákupcu v Protherm
Production oveľa rozmanitejšia. Nie je tu vôbec
priestor pre stereotyp a rutinu.
3. Naši pracovníci nákupu pravidelne cestujú po celom
svete, najmä do Európy a do Ázie.
4. Úlohou našich nákupcov je sledovanie nových
trendov, vývoja na trhu, tvorba stratégií, tvorivá
spolupráca s vývojármi a rokovania so zahraničnými
dodávateľmi.
5. Ponúkame veľa možností: V Protherm Production
pracujú skupinoví nákupcovia, strategickí
nákupcovia aj administratívne korporátne oddelenie
nákupu.
6. V prípade záujmu nás kontaktuj so svojim CV na:
profesia@protherm.sk



V súčasnosti v Protherm Production pracuje
mladý tím zhruba 70-tich šikovných vývojárov.



Spolu s nimi sa môžeš podieľať na vývoji
komponentov do vykurovacích zariadení.



Protherm Production pravidelne výrazne
investuje do modernizácie vývojového
oddelenia v Skalici.



Konečná podoba najmodernejších
vykurovacích technológií vzniká vďaka úzkej
spolupráci na svetovej úrovni.



Najšikovnejším vývojárom sa zároveň otvárajú
možnosti kariérneho rastu aj mimo Slovenska.

