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Zaujímavá práca v Skalici:

zamestnancov
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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

Prečo pracovať práve u nás?

 trvalý pracovný pomer
 nástup možný ihneď
 ľahká a čistá práca
 v modernej nehlučnej hale
 pre nemecký koncern
 rýchle zaškolenie
 mladý kolektív
 zamestnanecké benefity

Pridaj sa do tímu
Protherm Production

Spoločnosť Protherm Production patrí medzi
najvýznamnejších zamestnávateľov na Záhorí.
Ponúka prácu montážnikom vykurovacích
zariadení, ale aj mladým vývojárom a nákupcom.
Je členom medzinárodného koncernu Vaillant
Group, ktorý sídli v Nemecku.
Práca vo výrobe nie je taká náročná, ako by sa
mohlo zdať. K tomu, aby človek mohol montovať
kotol, nepotrebuje žiadne špeciálne schopnosti,
len jednoduché zaškolenie.
Protherm Production používa najmodernejšie
elektronické pracovné postupy, vďaka ktorým
sa kotly montujú pomerne ľahko. Pracovný
postup na obrazovke LCD monitora sprevádza
pracovníka celým procesom montáže, v textovej
aj v obrazovej forme.
Montáž kotla bez problémov zvládnu okrem
mužov aj ženy. Ťažkej práce pri montážnej linke
sa obávať nemusíte. Viac ako sila sa vyžaduje
trpezlivosť a pozornosť.

Ako sa pracuje
v Protherm Production?
V našom závode si zakladáme na príjemnom
prostredí. Moderné výrobné haly nášho závodu
v Skalici ponúkajú presvetlené, nehlučné,
čisté priestory. Interiér výrobnej haly je čistý,
komfortný a členený na niekoľko zón, pričom
nechýba ani zázemie pre oddych.
Protherm Production zároveň ponúka
zamestnancom zaujímavé benefity. Ide o finančné
príspevky pri životných jubileách, sobášoch, pri
narodení dieťaťa, alebo zľavy na nákup výrobkov
značiek Vaillant a Protherm. Pre zamestnancov
organizuje športové, spoločenské či kultúrne
podujatia. Napríklad letné rodinné podujatie
Country day, vianočný večierok, Mikulášske
posedenie pre deti a ďalšie aktivity počas roka.

