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Operátor wrappovacej (obálkovacej) linky  
Údaje o pracovnom mieste 

Náplň (druh) práce 

Obsluha wrappovacej (obálkovacej) linky:  
- spracovanie vstupných dát cez PC,  
- práca s databázou údajov,  
- tlač dát, kontrola tlačených výstupov,  
- manuálne nastavovanie stroja,  
- detekovanie a odstraňovanie bežných prevádzkových závad. 

Pracovné miesto vhodné aj pre 

Absolventa  

Ponúkané výhody 

- nástupný BONUS vo výške 1000EUR  

- garantované prvé ZVÝŠENIE PLATU zakotvené v pracovnej zmluve 

- zmluva na DOBU NEURČITÚ s možnosťou dlhodobého zamestnania  

- pravidelné polročné prehodnocovanie platu v závislosti od získaných zručností 

- osobné mzdové ohodnotenie 

- sociálny program (príspevok pri uzavretí manželstva, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na 

kultúrne podujatie, posilňovňu a iné, odmena pri pracovných jubileách) 

- stravné lístky hradené zamestnávateľom nad minimálne sadzby  

- teplá strava v stravovacom zariadení zamestnávateľa priamo vo firme  

- teambuildingové aktivity pre zamestnancov (vianočný večierok, športový deň v letných mesiacoch, 

firemné raňajky, divadlo) 

- práca v stabilnej, renomovanej spoločnosti so silným menom a postavením na trhu 

- ľahko dostupná lokalita priamo pri ŽST Lamač 

 

Ponúkame Vám prácu v stabilnej, renomovanej spoločnosti so silným menom a postavením na trhu, 

prácu so zaujímavými a jedinečnými technológiami v EU. 

Pracovné podmienky 

Práca na zmeny: nepretržitý pracovný režim, robí sa na 12hod. pracovné zmeny, denná zmena je od 
06:00hod. do 18:00hod. a nočná zmena je od 18:00hod. do 06:00hod. (pracuje sa formou tzv. krátky 
a dlhý týždeň) 
Nočná práca: áno 
Miesto výkonu práce: Lamačská 22, 841 03 Bratislava 

 

Ďalšie požiadavky:  
- PC gramotnosť na pokročilej úrovni, 
- schopnosť a záujem učiť sa nové veci, 
- čistý register trestov. 

 

V prípade záujmu nám zašlite svoj životopis alebo nás kontaktuje. Ďakujeme!   
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