
Operátor gumárenskej výroby

Jūsų užduotys

Výroba osobných pneumatík
Prijatie do pracovného pomeru priamo do spoločnosti Continental
Matador Rubber s.r.o. (nie cez agentúru).
Obsluha strojných zariadení v gumárenskej výrobe vo 4-zmennom
pracovnom režime (ranná, poobedná, nočná zmena, voľno).

Reikalavimai

stredoškolské vzdelanie – min. výučný list
manuálna zručnosť a spoľahlivosť
ochota pracovať na zmeny

Mes siūlome

priemerná mesačná mzda po zaškolení od 1 471,- EUR do 1 663,-
EUR
nástupný bonus 600€
príplatky za prácu nadčas, vo sviatok, v sobotu (1,90 €/hod.) a nedeľu
(3,80 €/hod.)
príplatky za nočnú zmenu (1,90 €/hod. )
dovolenkový a vianočný plat
mimoriadne ročné odmeny
dochádzkový bonus
príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie
stravovanie - obed od 1,00 EUR
nadštandardné úrazové pripoistenie (vzťahuje sa aj na mimopracovné
úrazy)
príspevok na rekondičné a kúpeľné pobyty v SR a ČR
príspevky na detskú rekreáciu, pri narodení dieťaťa, pre darcov krvi
odmeny pri pracovných a životných jubileách
bezúročné pôžičky
nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte
online žiadosť.

Apie mus

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre
udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická
spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne,
inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a
dopravu. V roku 2021 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 33,8
miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva viac ako 190 000 ľudí v 58
krajinách a trhoch. Dňa 8. októbra 2021 spoločnosť oslávila 150.
výročie svojho založenia.
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Juridinis asmuo
Continental Matador Rubber,
s.r.o.



Sektor Tires so svojím prémiovým portfóliom v segmente osobných,
nákladných, autobusových, dvojkolesových a špeciálnych pneumatík
predstavuje inovatívne riešenia v technológii pneumatík. Inteligentné
produkty a služby súvisiace s pneumatikami a podporou udržateľnosti
dopĺňajú toto produktové portfólio. Pre špecializovaných predajcov a
správu vozového parku ponúka sektor Tires okrem iných služieb aj
systémy digitálneho monitorovania pneumatík a správy pneumatík s
cieľom udržať vozové parky mobilné a zvýšiť ich efektivitu. Spoločnosť
Continental svojimi pneumatikami významne prispieva k bezpečnej,
efektívnej a ekologickej mobilite.


