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Nie ste spokojný/á
so svojou prácou?

Registrácia v Databáze kandidátov vám
umožní hľadať si prácu anonymne,

aj keď máte zamestnanie.

Databáza
kandidátov

Potrebujete pomôcť
s hľadaním práce?

Databáza kandidátov
je vaša pozvánka na pohovor.

POMÔŽEME VÁM NÁJSŤ SI PRÁCU

REGISTRUJTE
SA

JEDNODUCHO
A

BEZPLATNE
info@probs.skwww.probs.sk
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Poslať si viacero životopisov?
Reagovaním na viacero rele-
vantných pracovných ponúk
zvyšujete svoje šance na
úspech a skracujete dobu, kým
nové uplatnenie získate.
Samozrejme, nemali by ste

reagovať bez rozmyslu na
všetky otvorené pozície vo va-
šom okolí. Na začiatku preto
vždy dobre preskúmajte sa-
motný pracovný inzerát a fir-
mu, ktorá prácu ponúka.
Je pozícia pre vás zaujíma-

vá? Spĺňate základné kritériá
výberu? Reagujte. To platí pre
všetky pracovné ponuky, kto-
ré vásmedzi inzerátmi zaujali.
Pripravte sa aj na to, že nie

od každého potenciálneho za-
mestnávateľa dostanete od-
poveď. Dôvody sú rôzne, môže
vám to však veľa povedať aj

o samotnej firme a spôsobe,
akýmpracuje s ľuďmi.
Za úspech považujte, ak po-

zvanie do druhého kola výbe-
rového konania dostanete pri-
bližne od desatiny oslovených
spoločností. Toto číslo je
orientačné, mení sa so situ-
áciou na pracovnom trhu, re-
gionálnymi špecifikami, ale aj
segmentom, v ktorom pôsobí-
te. Ak dobre programujete
v žiadaných jazykoch, bude
percento pozitívnych odpove-
dí vo váš prospech výrazne
vyššie v porovnaní s odbormi,
ktoré netrpia nedostatkom
kvalifikovaných pracovných
síl.
Niektoré aspekty možnej

spolupráce sa ukážu až v prie-
behu výberového konania,

niektoré dokonca až počas
skúšobnej doby. Nie vždy totiž
inzerát presne zodpovedá
skutočnosti.
Osobný kontakt s firmou

počas pohovoru či jednotli-
vých kôl výberového procesu
môže takisto vniesť do vášho
rozhodovania nové uhly po-
hľadu.
Ak sa zúčastňujete viace-

rých výberových konaní na-
raz, môžete jednotlivé firmy,
ich prístup, komunikáciu aj
ponuky navzájom porovnávať
v reálnom čase. Dá sa na to po-
zerať aj tak, že nielen zamest-
návatelia robia pohovory
s viacerými uchádzačmi, ale aj
vy si robíte pohovory s viace-
rými možnými zamestnáva-
teľmi. blog.profesia.sk
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Rademaker,
specialists in food processing equipment

PRÁVE HĽADÁME:
• ZVÁRAČ TIG MIG
• BALIČ / EXPEDIENT

• MONTÁŽNY PRACOVNÍK

U nás v spoločnosti Rademaker Slovensko vyvíjame a vyrábame stroje najmä pre potravinársky priemysel a priemyselné 
pekárne. Teda pre sektor, v ktorom majú technológie a technologický pokrok ústredné postavenie. Vďaka našej histórií, 
skúsenostiam a úsiliu inovovať patria medzi našich zákazníkov najväčší výrobcovia potravín, čo nás radí medzi svetovú špičku 
v tomto odvetví. Naša spoločnosť disponuje komplexným tímom pracovníkov v oblasti strojárenského opracovania, výroby ako 
i montáže v našom výrobnom závode v Považskej Bystrici. K tomu práve naši pracovníci tieto moderné linky spúšťajú do 
prevádzky aj priamo u našich klientov po celom svete.

Ak ťa ponuka práce u nás zaujala a chceš vedieť viac, neváhaj si pozrieť: 
- našu stránku www.rademaker.com  
- prípadne video o nás na YouTube kanáli

Pokiaľ si si už vybral niektorú z ponúkaných pracovných pozícií, pošli svoj životopis s motivačným listom na adresu 
praca@rademaker.sk . V prípade otázok nás samozrejme môžeš kontaktovať aj telefonicky na čísle +421424378706. Radi ti 
o našej spoločnosti ako i ponúkaných pracovných pozíciách povieme viac.

Ak si sa nenašiel v žiadnej z práve ponúkaných profesií, nezúfaj! Neustále hľadáme dobrý technický personál so zápalom pre 
to, čo robíme. Preto budeme radi, ak nám napriek tomu pošleš informácie o sebe na vyššie uvedený mail. 

Šebešťanová 259 | 01701 Považská Bystrica
www.rademaker.com | práca@rademaker.sk

neváhaj na to využiť QR kódy

PRÁVE HĽADÁME:

• ZVÁRAČ TIG, MIG

• CNC OHÝBAČ 
PLECHOV

• PRÍPRAVÁR VÝROBY

• PIESKOVAČ

• PRACOVNÍK MONTÁŽE

• PRACOVNÍK MONTÁŽE 

- ELEKTRIKÁR

• HARDWARE 

DESIGNER

Rademaker
Specialists in food processing equipment

U nás v spoločnosti Rademaker Slovensko vyvíjame a vyrábame stroje najmä pre potravinársky priemysel a 
priemyselné pekárne. Teda pre sektor, v ktorom majú technológie a technologický pokrok ústredné postavenie. 
Vďaka našej histórii, skúsenostiam a úsiliu inovovať patria medzi našich zákazníkov najväčší výrobcovia potravín, 
čo nás radí medzi svetovú špičku v tomto odvetví. Naša spoločnosť vo výrobnom závode v Považskej Bystrici 
disponuje komplexným tímom pracovníkov v oblasti strojárenskej výroby a montáže liniek na spracovanie cesta. 
Naši skúsení pracovníci inštalujú tieto linky priamo u zákazníka po celom svete.

Šebešťanová 259 | 01701 Považská Bystrica
www.rademaker.com | praca@rademaker.sk

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu nás kontaktuj na telefonické číslo: +421 42 437 8706, kde 
Ti poskytneme podrobnejšie informácie, prípadne ak nám zašleš  životopis spolu s motivačným listom na 
mail.adresu: praca@rademaker.sk, uplatnenie v našej spoločnosti Ti nájdeme rýchlejšie.
Prax v oblasti, o ktorú sa zaujímaš radi uvítame, avšak môžeš ju nahradiť aj svojím záujmom 
a cieľavedomosťou.

Ak si sa nenašiel v žiadnej z práve ponúkaných profesií, nezúfaj! Neustále hľadáme dobrý technický personál so 
zápalom pre to, čo robíme. Preto budeme radi, ak nám napriek tomu pošleš informácie o sebe na vyššie uvedený 
mail.

TP23630105113
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Veľtrh práce v zdravotníctve
sa opäť vrátil do Martina
ZAMESTNÁVATELIA SA SNAŽIAOSLOVIŤ ŠTUDENTOV
APRILÁKAŤ ICHNA SVOJE PRACOVISKÁNA STÁŽ.
Na v poradí piaty ročník podu-
jatia, ktoré bolo v stredu 22.
februára v priestoroch fakul-
ty, sa odprezentovalo viac ako
25 zdravotníckych zariadení zo
Slovenska i Českej republiky,
dokopy zastupujúcich vyše
šesťdesiat nemocníc.
Informovala o tom Zuzana

Marčeková z oddelenia mar-
ketingovej komunikácie Uni-
verzitnej nemocnice v Marti-
ne.
„Na minulý martinský roč-

ník, ktorý sa uskutočnil v po-
lovici marca 2022, prišiel re-
kordný počet študentov a ab-
solventov,“ spomenula Mar-
čeková.
Aj tento rok mali návštev-

níci z radov študentov medi-
cíny, bakalárskych aj magis-
terských nelekárskych študij-
ných programov alebo stred-
ných zdravotníckych škôl
podľa nej možnosť urobiť si
prehľad o súčasnej situácii na
zdravotníckom trhu práce,
zorientovať sa v ponukách
a nadviazať kontakty s budú-
cimi zamestnávateľmi.
Zamestnávatelia sa snažia

osloviť študentov už počas
štúdia a prilákať ich na svoje
pracoviská na stáž, odbornú
prax alebo ponuku svojich šti-
pendijných programov. „Ab-
solventov, ktorí každoročne
ukončia štúdium v zdravot-
níckych odboroch, sú tisíce
a my im pomáhame urobiť si

rozhľad v možnom budúcom
uplatneníužpočas štúdia. Sme
veľmi radi za záujem študen-
tov, a preto kvôli nim túto ak-
ciu každý rok radi organizuje-
me,“ povedal hlavný organi-
zátor akcie Vladimír Váňa.
Zdravotnícke zariadenia po

celej republike aj v zahraničí
sú v situácii, keď musia pre-
svedčiť uchádzačov, aby na-
stúpili práve k nim. Veľtrh
tento rok, podobne ako minu-
lé ročníky, ponúkal v spolu-

práci so študentskými spolka-
mi a vystavovateľmi sprie-
vodný program.
„Teórie sme mali v škole do-

statok, absolventom však
chýbajú praktické zručnosti.
V dnešnej dobe si študenti
chcú vyskúšať predovšetkým
niečo praktické, a preto sa im
snažíme vyjsť v ústrety, a to
nielen chirurgickým šitím, ale
aj stomickými workshopmi,“
doplnil na záver organizátor
akcie Ondřej Česák. (TASR)

ilustračné foto:Freepik



7PRÁCA V KOCKE

TP23630105062



8 PRÁCA V KOCKE

TP21309173



9PRÁCA V KOCKE

TP23630105115



10 PRÁCA V KOCKE

Firemné zariadenia by
chceli využívať súkromne
RIZIKÁ, KTORÉ HROZIA PRI POUŽÍVANÍ FIREMNÝCH ZARIADENÍ
NA SÚKROMNÉ ÚČELY, MAJÚ ŠTANDARDNÉ SCENÁRE.
Odborník spoločnosti na bez-
pečnosť Milan Ryšavý odpo-
rúča, aby firma pre tieto prí-
pady po bezpečnostnej strán-
ke dobre nastavila nielen svo-
ju sieť, ale aj každé koncové
zariadenie zvlášť. Pre zamest-
návateľa znamená využívanie
firemných zariadení na osob-
né účely zvýšené riziko, naj-
mä ak sa používajú mimo fi-
remnej siete, kde sa rad sieťo-
vých bezpečnostných techno-
lógií, dostupných vo firemnej
sieti, nemôže uplatniť.
Riziká, ktoré hrozia pri po-

užívaní firemných zariadení
na súkromné účely, majú
štandardné scenáre. Podľa od-
borníka najčastejším cieľom
útoku býva emailová komuni-
kácia a komunikácia cez so-
ciálne siete. Tzv. phishing cie-
li na užívateľov, aby získal ich
osobné údaje, alebo aby spus-
til na koncovom zariadení
škodlivý softvér.
Pri nákaze koncového zaria-

denia mimo firemnej siete,
napríklad doma, je veľmi
pravdepodobné, že pri opätov-
nom pripojení do pracovnej
siete bude problém aj tu. Za-
mestnanci slovenských firiem
v prieskume uviedli phishing
ako najčastejší bezpečnostný
incident (50 percent), ktorý sa
im stal.
Pripojenie zavíreného za-

riadenia do firemnej siete sa
udialo v 38 percentách prípa-

dov a 22 percent zamestnan-
cov zažilo na svojom zariadení
útok hekerov.
„Je zrejmé, že nestačí použiť

iba bezpečnostné technológie,
ale je nutné zamerať sa aj na
vzdelávanie užívateľov, aby
vedeli, čo je bezpečné správa-
nie v kyberpriestore,“ uviedol
Ryšavý. Opatrenia voči vznik-
nutýmproblémombymali byť
podľa neho prispôsobené kon-
krétnej spoločnosti a povahe
jej práce.
Iné pravidlá a interné zvyk-

losti platia pri technologic-
kom startupe, iné v silne re-
gulovanom prostredí, akým je
vojenské spravodajstvo.
Je vhodné interným predpi-

som jasne definovať, za akých
podmienok a akým spôsobom

je možné firemné zariadenie
použiť na súkromné účely.
„V praxi býva častá situácia,

že interný predpis toto využi-
tie zakazuje a používanie na
súkromné použitie je ale
v praxi ticho tolerované.
V tomto režime je potom ťažko
vymáhateľná zodpovednosť za
prípadné škody, ktoré vyply-
nuli z porušenia pravidiel,“
upozornil Ryšavý.
Prieskum trval od 8. do 15.

novembra 2022, uskutočnila
ho agentúraMNFORCE.
Reprezentatívna prieskum-

ná vzorka slovenskej populá-
cie podľa pohlavia, veku a kra-
ja zahŕňala tisíc respondentov
od 18 do 60 rokov, ktorí v práci
využívajú informačné a digi-
tálne technológie. (SITA)

ilustračné foto:freepik
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RONA, a. s.            |            www.rona.sk

LEDNICKÉ ROVNE

Bližšie informácie: 042/4601 225 resp. 224, personal@rona.sk alebo osobne na odbore RĽZ

STROJNÍK SKLÁRSKYCH ZARIADENÍ 

ELEKTRIKÁR SILNOPRÚD / SLABOPRÚD

SKLÁR

ZORAĎOVAČ ZMENOVEJ ÚDRŽBY

ZORAĎOVAČ STROJOVEJ ÚDRŽBY

OPERÁTOR LOGISTIKY

AUTOMECHANIK

KOMPRESORISTA

ponúka pozície

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY (platí pre všetky ponúkané pracovné pozície) 

Spoločnosť so 130 ročnou tradíciou
výroby nápojového skla svetovej kvality

  rekondičné pobyty
  príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  sociálna výpomoc zamestnancom
  príspevok na dovolenky, rekreačné pobyty a rehabilitačné pobyty
  návratné bezúročné pôžičky
  odmeny darcom krvi – pri udelení Jánskeho plakety
  príspevok na kultúrne podujatia a športové aktivity
  príspevok na zdravotnícke pomôcky (okuliare, zubné protézy, očkovacie vakcíny, ...)
  príspevok na využívanie vybraných služieb (pedikúra, holič, ...)
  balíčky pre deti zamestnancov na MDD, Mikuláša
  vitamínové balíčky pre zamestnancov

  fyzioterapeutické centrum pre zamestnancov
  nadštandardné životné a zdravotné poistenie zamestnancov
  13. plat
  vzdelávanie, odborný a kariérny rast
  mzdové zvýhodnenie za zmennosť, prácu vo sviatok i počas víkendu
  individuálny bene�tný účet (IBU)
  odmeny pri dosiahnutí životného jubilea, vernostné odmeny
  odmeny pri odchode na dôchodok
  stravovanie poskytované vo vlastnej jedálni 
       - v cene 0,70 € pre zamestnanca 

TP23630105116
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Štvordňový pracovný
týždeň: Budúcnosť či utópia?
VÁŠ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ BY TRVAL IBA 32 HODÍN.
Predstavte si, že pracujete iba
štyri dni v týždni. Zvyšné dni
oddychujte, venujte sa svojej
rodine či koníčkom. Mzda sa
nezmení, neprídete ani o pra-
covné benefity. Váš pracovný
týždeň nebude trvať 40, ale iba
32 hodín. Budete efektívni, váš
nadriadený bude spokojný. Je
štvordňový pracovný týždeň
realita či utópia?
Šťastní, oddýchnutí za-

mestnanci, ktorí sa venujú
práci iba štyri dni v týždni,
a spokojný šéf, ktorý si vysoko
cení efektivitu svojich za-
mestnancov.
Nie je to rozprávka, ale mo-

del štvordňového pracovného
týždňa, ktorý už otestovali
viaceré krajiny (nielen)
v Európe. Výsledky pilotných
projektov sú veľmi pozitívne.
Experiment sa objavil dokon-
ca už aj na Slovensku.
Štvordňový pracovný týž-

deň testovala poisťovňa NN.
V jej prípade išlo o hybridné
spojenie, keď majú zamest-
nanci možnosť pracovať iba
štyri dni v týždni, avšak me-
sačne musia naplniť plný pra-
covný fond päťdňového pra-
covného týždňa. „Po roku sme
spokojne skonštatovali, že náš
nový model práce je úspešný.
Nemal negatívny vplyv ani na
produktivitu, ani na pracovný
výkon, efektivitu a kvalitu NN
servisu,“ povedala Jana Šim-
ková, HR business Partner pre
poisťovňuNN.

Experimenty sa realizovali
na Novom Zélande, vo Veľkej
Británii, ale i v Belgicku a na
ostrovnom Islande. Nesú je-
den spoločný znak, a to pozi-
tívne hodnotenie zamestnan-
cov aj zamestnávateľov. Do
testovania štvordňového pra-
covného týždňa boli zapojené
spoločnosti z rôznych odvetví.
Skúmali sa vplyvy v súkrom-
nom i štátnom sektore, zú-
častnila sa ho rozličné vzorky
zamestnancov. Ako hodnotia
model štvordňového pracov-
ného týždňa v Japonsku,
v Anglicku či na Islande?
Lastovičkou v krajine wor-

koholikov je spoločnosť Pana-
sonic. Pretože work-life ba-
lance je silnou hodnotou spo-
ločnosti, umožnili svojim za-
mestnancom vyskúšať si
štvordňový pracovný týždeň.
Očakávajú, že zavedením toh-
to modelu vysoko stúpne
efektivita i spokojnosť za-
mestnancov. Je to výzva,
vzhľadom na to, že v Japonsku

nie je nezvyčajné pracovať po
pracovnej dobe alebo počas
dovolenky. Podarí sa im do-
siahnuť rovnaké výsledky ako
japonskémuMicrosoftu?
Tam sa rozhodli vyskúšať

experiment s približne 2300
zamestnancami. Generálny
riaditeľ Microsoft Japan Taku-
ya Hirano sa pre Guardian vy-
jadril k téme štvordňového
pracovného týždňa: „Chcem,
aby zamestnanci premýšľali
a zažili, ako môžu dosiahnuť
rovnaké výsledky s o 20 %
kratším pracovným časom.“
Zároveň dodal, že zostávajúci
čas by mali zamestnanci vy-
užiť na oddych a ďalšie vzde-
lávanie.
Voľné piatky priniesli do fir-

my šťastnejších, efektívnej-
ších zamestnancov a zvýšenie
produktivity až o 40 %.Malo to
i pozitívny ekologický dopad.
Znížila sa spotreba elektrickej
energie v kanceláriách
i množstvo vytlačených pa-
pierov. platy.sk

ilustračné foto:SME
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VER, že vo VERTIVE
si prácu nájdeš!p j

Montážny zámočník

Kontrolór - testovač

Zvárač - spájkovač

Elektro - špecialista

V našom tíme uvítame nových kolegov

na pozíciách:

V Novom Meste n/V
zamestnávame viac ako
1 000 zamestnancov

SME VERTIV

Nadnárodná spoločnosť

Podporujeme kritickú
infraštruktúru v IT,
telekomunikáciách a
iných odvetviach

Vyrábame priemyselné
klimatizácie a záložné
zdroje

PRIDAJ SA K NÁM

Vertiv Slovakia, a.s.

Piešťanská 1202/44

915 28 Nové Mesto nad Váhom

kariera@vertiv.com Tel.: +421 904 130 028

z
1

Čo ponúkame?

Práca na 2 zmeny

Príplatky za poobednú zmenu

Dochádzkový a výkonnostný bonus

Zvýhodnená cena stravy v jedálni

Možnosť rekvalifikácie a kariérneho rastu

TP23630105122
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Benefity
13. a 14. plat

Finančná odmena pri životnom a

pracovnom jubileu

Odmena za odporučenie známeho

Odmena za zlepšovací návrh

Príspevok pri relokácií

Firemná autobusová doprava zo

smeru TN a PN zadarmo

Stravovanie vo vlastnej jedálni s

doplatkom len 50 centov.

Multisport karta

Masáže, kozmetika

Ovocie na pracovicku

Vitamínové a mikulášske balíčky

Spoločenské akcie

Jazykové a odborné školenia

Nové Mesto nad Váhom

Dovoľ nám spoznať ťa!

pre zamestnancov

Magna Slovteca s.r.o. už od roku

1994 vyrába vonkajšie a vnútorné

spätné zrkadlá pre viac ako 15

renomovaných automobiliek. V

tejto oblasti je Magna globálnym

trhovým lídrom č. 1. Okrem

samotnej výroby tu máme aj

vlastné vývojové R&D centrum.

Pre viac informácií o voľných pracovných pozíciách nás
kontaktujte na:

+421 32 3220 240 alebo nám pošlite svoj životopis na
praca@magna.com

TP23630105120
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Spoločnosť Hörmann Automotive Slovakia 
s.r.o. so sídlom v Bánovciach and Bebravou 
sa od roku 2017 venuje výrobe strojárskych 
komponentov pre automobilový priemysel. 
Aktuálne zamestnáva viac ako 280 
zamestnancov.

Prečo pre nás pracovať?

Ponúkame: bezpečné pracovné prostredie,                                                 
pracovnú stabilitu, atraktívne 
ohodnotenie, kariérny rast, prácu 
s využitím moderných technológií a iné 
finančné a nefinančné benefity.

Na spoluprácu sa teší spoločnosť:              
Hörmann Automotive Slovakia s.r.o. so sídlom 
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou

PRIDAJTE SA K NÁM!!!

sa rozvíja a 
hľadá nových 
zamestnancov do 
tímu:
- výroby: CNC 
operátori strojárskej 
výroby, zvárači

- a ostatných 
oddelení, ktoré 
ponúkajú aj iné 
výrobné, nevýrobné 
a admin pozície.

Bližšie info a kontakt:
praca@hoermann-automotive.com

+421 383 213 820

+421 383 213 879

sa rozvíja a 
hľadá nových 

TP23308057
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V prípade záujmu nám zašlite svoju žiadosť spolu so 
životopisom na adresu:

RKS Trenčín s.r.o. Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín 
E mstur@rks.sk
q 0908 738 812

ZÁMOČNÍK – USTAVOVAČ 
Základná mzda od 1 100,- EUR do 1 460,- EUR /mesiac
Ohodnotenie závisí od skúseností a znalostí. 

Podmienkou prijatia : 
- základný zváračský kurz pre CO2 alebo štátne skúšky 
 pre metódu 135 MAG
- čítanie výkresovej dokumentácie

Ponúkame: 
- prácu v stabilnej spoločnosti s dlhodobou 
 strojárskou tradíciou, 
- príplatky nad rámec zákonníka práce, 
- ročná odmena do výšky 500,- EUR za 0 absenciu,
- príspevok na DDP,
- iné zamestnanecké benefity

prijme do zamestnania s možným nástupom ihneď 
pracovníkov na pozíciu:

TP23630105121
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Rozbehni s nami svoju 
KARIÉRU NA PLNÝ PLYN

Detailný popis všetkých 
benefitov nájdeš tu:

#KarieraNaPlnyPlyn #NainstalujSvojuBuducnost

Chcete sa dozvedieť viac? Máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu?
Zavolajte nám na telefónne číslo 0905 925 411, napíšte mail na lubica.jamriskova@reprogas.sk. 
Poskytneme Vám viac informácií o možnom nástupe a pracovných podmienkach. 
Radi Vás spoznáme a kto vie, možno Vás privítame v našom tíme!

#MakameDoCervena #RPG #reprogas 

Do nášho pracovného kolektívu hľadáme šikovných spolupracovníkov s potenciálom 
kariérneho rastu na Trvalý pracovný pomer, alebo Živnosť. Aktuálne na pozície:

Montér - inštalatér (prípadne revízny technik plynových zariadení)
Stavbár s Céčkom
Strojník stavebných strojov

ZAUJÍMA ŤA, ČO TI VLASTNE PONÚKAME?
Finančné ohodnotenie:

• Plat uvádzame pri každej vypísanej pozícii + garantovaný 13. plat
• Príspevok na stravu nad rámec zákona
• 13. plat - koncoročná odmena  
• Výkonnostné bonusy na mesačnej báze (podľa splnených cieľov)
• Motivačný bonus za odporúčanie nového spolupracovníka s potenciálom

Ako starostlivý zamestnávateľ máme pre Teba samozrejme bohatú paletu benefitov 
s ohľadom na individuálne potreby a pohodlie, aby si mal tú správnu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom. Delíme ich do 4 kategórií:

• Rozvoj Tvojho potenciálu a zladenie s hodnotami spoločnosti
• Komfort 
• Zážitok 
• Rovnováha 

RPG_profesia_Sestava 14  24.02.23  7:21  Stránka 1

TP23308053
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Find out more: continental-careers.com

OUR COMPANY

JOB DESCRIPTION

QUALIFICATION

As one of the leading automotive suppliers world-
wide, we develop products and solutions to fulfill 
peoplé s dreams of mobility every day. Driver safety, 
comfort, sustainability and industrialization of future 
technology are just some of our key fields where we 
already make a meaningful difference in peoplè s 
lives. Knowing our innovations help to make the 
world a better and safer place is what drives us.

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptuaorem ipsum

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, seconsetetur sadipscing elitr.

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

Joining the team of lorem Ipsum means participating 
in the development of an extensive range of 
products for premium car manufacturers: from 
integrated body controllers to sunroof electronics, 
from door control units to innovative light control 
electronics. As a part of our team, you will develop 
highly sophisticated solutions for creative projects, 
you will integrate software components of 3rd party 
suppliers or develop new applications. You will 
collaborate with a strong international team and see 
the impact of your work on streets around the globe.

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptuaorem ipsum

− Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr.

Your contact partner: Continental, Division,

Name Surname, Human Resources.

Division ......... of Continental AG

Apply Now.

JOBTITLEJOB-
TITLETITLE 
JOB (M/W/DIVERS)

(JOB ID: 0000000)
Funktion: Lorem Ipsum | Location: Lorem Ipsum

WHAT WE OFFER

CONTINENTAL

Spoločnosť Continental vyvíja technológie a služby, ktoré určujú trendy, pre udržateľnú 
a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovarov. Technologická spoločnosť založená v roku 1871 ponúka 
bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, dopravu 
a prepravu. Spoločnosť Continental dosiahla v roku 2018 obrat v hodnote 44,4 miliardy eur 
a aktuálne zamestnáva viac ako 245 000 zamestnancov v 60 krajinách a trhoch.

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Gumárenská ul. 395/19
972 23 Dolné Vestenice / Slovakia
Tel.: +421 46 5177 212
uchadzaci.dv@continental.com

DOLNÉ VESTENICE

Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. sídli v Dolných Vesteniciach.
Venujeme sa výrobe pružiacich elementov pre automobilový priemysel, gumových, 
gumo-kovových a plastových výrobkov pre všeobecný priemysel a komponentov do brzdových a 
riadiacich systémov. Priamo v Dolných Vesteniciach vyvíjame i nové produkty. Našimi zákazníkmi 
sú poprední výrobcovia automobilov a spoločnosti z viacerých oblastí priemyslu po celom svete.
Naša spoločnosť sa dynamicky rozvíja, preto uvítame rozšírenie nášho tímu talentovanými 
ambicióznymi pracovníkmi a absolventmi vo všetkých oblastiach našej činnosti.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

– Elektromechanik
– Mechanik strojov a zariadení
– Operátor v trojzmennej nepretržitej prevádzke
– Inžinier kvality pre dodávané diely
– Manažment foriem
– Simulačný inžinier (FEM)
– CAD Dizajnér
– Testovací inžinier

https://jobs.continental.com
TP23307078
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Rozprávať sa s kolegami
o plate otvorene?
TO, ČI VNÍMAME NAŠU ODMENU AKO SPRAVODLIVÚ, NEOVPLYVŇUJE
LEN JEDNODUCHÉ POROVNANIE CIFIER NA VÝPLATNÝCH PÁSKACH.
Vnímate výšku vášho platu
ako úspešný výsledok vyjed-
návania so zamestnávateľom?
Alebo vám bola suma na vý-
platnej páske ponúknutá bez
akejkoľvek diskusie?
Ak ste v druhej skupine za-

mestnancov, je možné, že va-
šu výplatu nevnímate ako fé-
rovú odmenu, ale len pridele-
nú čiastku, na ktorú ste ne-
mali vplyv. To otvára otázky
o spravodlivosti v odmeňova-
ní a v niektorých prípadoch aj
možnej diskriminácii.
Podľa prieskumu z USA ho-

voria mileniáli o svojom plate
so spolupracovníkmi až v 30 %
prípadov a ľudia vo veku vyš-
šom ako 50 rokov len v 8%. Vy-
plýva to z článku Jessicy Lutz
uverejnenom v online maga-
zíne Forbes. Autorka v ňom
zároveň cituje Davida Burksa,
profesora na Oral Roberts Uni-
versity, ktorý hovorí, že trans-
parentnosť platov vytvára
lepšie prostredie pre zamest-
nancov aj organizáciu.
Keď ľudia nevedia porovnať

svoj plat so svojimi kolegami,
je pravdepodobnejšie, že sa
budú cítiť nedostatočne plate-
ní alebo aj diskriminovaní.
Rozhovory o plate sú v našej

spoločnosti stále tabu a pri
zdieľaní informácií o vlast-
nomplatemedzikolegamisme
opatrní. Jeho zverejnenie pri-
náša mnoho ďalších tém, kto-
ré sa vyplavia na povrch a za-

siahnu do relatívne pokojných
vĺn spoločenských vzťahov na
pracovisku. Potrebujeme totiž
veriť, že sme odmeňovaní
spravodlivo.
To, či vnímame našu odme-

nu ako spravodlivú, neovp-
lyvňuje len jednoduché po-
rovnanie cifier na výplatných
páskach. Rovnaké či rovnos-
társke odmeňovanie môžeme
dokonca vnímať aj ako ne-
spravodlivosť. To, samozrej-
me, vedie k frustrácii a tá zase
k zníženiumotivácie.
Profesor J. Stacy Adams

z University of North Carolina
vo svojej teórii spravodlivej
odmeny hovorí, že k práci sme
viac motivovaní, ak sa s nami
zaobchádza spravodlivo. A to,
či s nami zamestnávateľ zaob-
chádza spravodlivo, vyhodno-
tíme vždy na základe porov-
návania sa s kolegami. Porov-
návame vlastné vstupy (úsilie)

a výstupy (výsledky, odmeny)
na jednej strane a to isté pri
kolegovi na strane druhej.
Výsledkom tejto nerovnice

je potom nami vnímaný pocit
spravodlivého alebo nespra-
vodlivého odmeňovania.
Ako teda na otvorené rozho-

vory o mzdách medzi kolega-
mi? Nečudo, že táto téma, ale
aj schopnosť ju otvoriť, vyža-
duje vysokú úroveň dôvery.
Ak sa chcete podeliť o infor-

mácie o plate, je dobré, ak to
zdôvodnite. Prečo sa vlastne
chcete tieto informácie do-
zvedieť? Na čo vám budú?
Chcete vyjednať zvýšenie pla-
tu? Máte ambície meniť kul-
túru v prospech platovej
transparentnosti? Povedzte to.
Buďte pripravení aj na to, že

niektorí vaši kolegovia tieto
informácie zdieľať nebudú
a rešpektujte to.

platy.sk

ilustračné foto:SME/Gabriel Kuchta
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0917 745 179 
personal@technonova.sk

Výrobca tlakových zariadení

www.technonova.sk

ZVÁRAČI,  ZÁMOČNÍCI,  
OBRÁBAČI 

Hláste sa do nášho tímu.

0917 745 179 
personal@technonova.sk

Výrobca tlakových zariadení

www.technonova.sk

ZVÁRAČI,  ZÁMOČNÍCI,  
OBRÁBAČI 

Hláste sa do nášho tímu.0917 745 179 
personal@technonova.sk

Výrobca tlakových zariadení

www.technonova.sk

ZVÁRAČI,  ZÁMOČNÍCI,  
OBRÁBAČI 

Hláste sa do nášho tímu.

TP23308056
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Prečo sa v práci môžete cítiť zle
AKÉ SÚDÔVODY PODLOMENÉHODUŠEVNÉHO
ZDRAVIA ZAMESTNANCOV?
Chceli by ste byť dobrovoľne
nespokojní približne 1920 ho-
dín za rok? Toľko času strávi
zamestnanec v práci každý
rok.
Ovplyvňuje práca, ktorú vy-

konávate, negatívne vaše psy-
chické zdravie? Aké sú dôvody
podlomeného duševného
zdravia zamestnancov?
Faktorov je viacero, rovnako

ako možností, ako psychické
zdravie povzbudiť či zachrá-
niť.

1.Despotický šéf
Úloh je veľa, stratégia nie je
žiadna a spätná väzba nekon-
štruktívna. Váš nadriadený je
očividne človek, ktorý nemá
záujem stať sa lídrom.
Despotický šéf, ktorý rozdá-

va príkazy bez rozmyslu, žmý-
ka svojich ľudí a neprejavuje
im náznak empatie, býva ve-
ľakrát zdrojom narušenia du-
ševného zdravia či pohody
svojich podriadených. Ne-
zmyselné úlohy, krik či agre-
sia nesmú byť súčasťou pra-
covného prostredia.

2.Dobrí vs. zlí kolegovia
Skvelí kolegovia trávia spolu
čas aj mimo práce, stávajú sa
priateľmi, poznajú navzájom
svoje rodiny.
Ak zdieľate svoj pracovný

priestor s kolegami, s ktorými
si neviete prísť na meno,
v pracovnom kolektívne sa
opakuje výsmech či šikana,
podlamuje to vaše duševné
zdravie.

3.Nedostatočné
ohodnotenie
Úvodný trojlístok uzatvára
nízka mzda, resp. nedostatoč-
né ohodnotenie za vykonáva-
nú prácu. Ak sa k nej pridá aj
porovnanie mzdy s kolegom či
kolegyňou, ktorí pracujú na
rovnakej pozícii a ich odmena
je vyššia, nedostatočné mzdo-
vé ohodnotenie spúšťa vlnu
sklamania alebo závisti.

4.Objem i obsahpráce
Dostávate naložené viac ako
zvládate alebo neviete povedať
nie? Práca vás nebaví, je nud-
ná, monotónna, bez chuti

a zápachu. Motivácia pracovať
s chuťou a radosťou sa nená-
vratne stratila.

5. Pracovnéprostredie
Zatuchnutá kancelária bez sl-
nečných lúčov a izbových
kvetov alebo zdieľaný pracov-
ný stôl s kolegom, ktorý ne-
holdujte poriadku a telefonuje
veľmi nahlas.
Pracovné prostredie priamo

vplýva na pracovný výkon
a duševné zdravie zamest-
nanca. Ak nie je prívetivé, ne-
gatívne to ovplyvňuje aj dušu
zamestnanca.

blog.profesia.sk

ilustračné foto:Bigstock
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▪ Účtovníčka
▪ Operátor špeciálnej výroby
▪ Kontrolór kvality
▪ Konštruktér
▪ Nastavovač / Programátor CNC 

strojov

Účtovníčka

Ponúkame pozície:

Kontaktujte nás: 
 vlasta.ciganova@msm.sk
 +421 901 776 439

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO PRÍBEHU 
Spoločnosť VOP Nováky, a.s. hľadá do svojho tímu 

talentovaných, inovatívnych a tvorivých 
pracovníkov a absolventov. 

Bližšie informácie: 
https://www.profesia.sk/

Sme zbrojárska spoločnosť so 65 ročnou 
tradíciou.

▪ Kontrolór kvality
▪ Konštruktér
▪ Nastavovač / Programátor CNC 

strojov

Kontaktujte nás: 
 vlasta.ciganova@msm.sk
 +421 901 776 439

Bližšie informácie: 
https://www.profesia.sk/

TP23630105123
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POĎTE S NAMI VYRÁBAŤ
OKNÁ A DVERE
Obsadzujeme pozície
Operátor výroby
Normovač
Procesný inžinier
Inžinier kvality
Skladník / vodič VZV
Servisný technik údržby

Tel.: 0902 950 656  E-mail: j.schlencova@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk/dobrapraca

OKNÁ A DVERE

TP23308052
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TP23630105119
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Prečo je psychologické
bezpečie v práci dôležité
CHCEME ZAPADNÚŤDO SKUPINY, NIEKAMPATRIŤ,
ZÁROVEŇ SAALEOBÁVAMEODMIETNUTIA.
Dôvera v tíme a možnosť vy-
jadriť sa bez obáv. Aj tak by sa
dalo v skratke definovať psy-
chologické bezpečie, ktoré je
základom pre hladkú spolu-
prácu zamestnancov a stojí na
začiatku proaktívneho spra-
covania chýb a inovatívnych
riešení. Je síce o prežívaní jed-
notlivca, zároveň je ale úzko
prepojené s tímom a jej výko-
nom. Prečo by to malo zaují-
mať vás aj vášho zamestnáva-
teľa?
Keďže sa čas, ktorý manažé-

ri a zamestnanci trávia spo-
ločnými činnosťami, za po-
sledných dvadsať rokov zvýšil
o polovicu, tímová práca je
kľúčovým faktorom úspechu.
A pre samotné fungovanie tí-
mu je rozhodujúcim a najvýz-
namnejším faktorom pocit
psychologického bezpečia, čo
potvrdzuje aj prieskum Google
uverejnený v The New York
TimesMagazine.
Psychologické bezpečie

a výkonnosť organizácie totiž
spolu úzko súvisia. Ako ľudia
fungujeme a potrebujeme
fungovať v sociálnom kontex-
te. Chceme zapadnúť do sku-
piny, niekam patriť, zároveň
sa ale obávame odmietnutia.

To všetko sa odráža v na-
šom konaní. Koncept psycho-
logického bezpečia vysvetľuje
takéto ľudské správanie a pre-
pája ho so skupinovou dyna-
mikou výkonu na pracovisku.

Ide o to, aké pohodlie zaží-
vame na pracovisku či v pra-
covnej skupine, ak sa máme
vyjadriť, hovoriť o svojich ná-
zoroch alebo nápadoch. Miera
pociťovaného psychologické-
ho bezpečia nás potom buď
v týchto aktivitách podporuje,
alebo brzdí, podľa toho, aká
vysoká je. A to sa prejavuje aj
na výkone tímu.
Pocity, ktoré v súvislosti

s psychologickým bezpečím či
hrozbou zažíva jednotlivec
v skupine, sa šíria aj na ostat-
ných členov prostredníctvom
tzv. emocionálnej nákazy.

Predstaviť si to môžete na
príklade, ktorý uvádza Alex
Glassey vo svojom článku Psy-
chological Safety Is A Funda-
mentalManagement Concept.

Ste na tímovom mítingu.
Kolega príde s návrhom, na
ktorý dostane sarkastickú od-
poveď.
Jeho reakciou je pocit tráp-

nosti a ďalším návrhom sa
radšej vyhne. Ostatní v miest-
nosti vrátane vás však zažíva-
jú podobné pocity ako váš ko-
lega. Pravdepodobnosť, že
prispejete do diskusie svojimi
návrhmi, sa výrazne zníži.
Naopak, ak sa návrh vášho

kolegu stretne s povzbude-
ním, emocionálne nastavenie
celého tímu sa posunie k väč-
šej ústretovosti a vrelosti. Vy-
tvorí sa pocit psychologického
bezpečia a zvýši sa odvaha os-
tatných členov tímu predsta-
viť vlastné návrhy.

blog.profesia.sk

ilustračné foto:Fotolia
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Ako byť lepší v prezentovaní
Prezentácia je hotová, vy ste
nervózni. S obsahom ste spo-
kojní, no obávate sa vlastného
prejavu. Natrénujte ho. Zvo-
lajte simalé publikum tvorené
rodinnými príslušníkmi alebo
priateľmi a vybaľte to na nich.
Prezentujte im spracovanú té-
mu, nechajte ich aktívne
vstupovať do prezentácie.
Nenechajte sa rozptýliť zvo-

nením mobilného telefónu
alebo šuškaním v prvom rade.
Toto všetko vás čaká i naostro.
Ťažko na cvičisku, ľahko na
bojisku.
Na úvodné zaujatie vašich

poslucháčov máte pár sekúnd.
Sú to viac ako tri sekundy, kto-
ré musia postačiť na zachyte-
nie bilbordu, no do minúty
musíte mať ich pozornosť

v hrsti. Vystúpte, narovnajte
chrbát a usmejte sa. Uvedom-
te si svoju pripravenosť a pre-
leťte si v hlave koncept, kto-
rého sa chcete držať.
Ak prezentujete väčšiemu

publiku (nielen 10 kolegom vo
firemnej zasadačke), pred-
stavte sa. Pokračujte vhodne
zvolenými prvými vetami,
úvodnou interakciou s publi-
kom alebo vtipným vstupom.
To posledné skúšajte len v prí-
pade, ak sa pri prezentovaní
cítite ako ryba vo vode. Inak
riskujte úvodný prešľap.
Očakávali by ste, že keď sa

celú prezentáciu naučíte od
slova do slova, budete najlep-
šie pripravení? Opak je prav-
dou. To, že celú prezentáciu
budete vedieť naspamäť, spô-

sobí, že budete vyzerať ako
stroj. Neprirodzený, stuhnu-
tý, s rovnakýmmonológom od
začiatku do konca. Okrem to-
ho je viac než pravdepodobné,
že jedno slovo vám vypadne.
Vo svojej „básničke“ nebudete
vedieť pokračovať a nastane
trápne ticho.
Vždy si pamätajte koncept

a kľúčové informácie, ktoré
chcete publiku odovzdať. Pod-
ľa konceptu ste prezentáciu
tvorili, a teda nehrozí, že vám
len tak vypadne z hlavy. Kľú-
čových informácií je len zopár
a tvoria kostru vašej prezentá-
cie. Prejav tak bude prirodze-
ný a flexibilný. Ak urobíte
drobnú chybu, publikum vám
ju určite odpustí.

blog.profesia.sk
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Staň sa súčasťou najväčšej 
polikliniky v Trenčianskom kraji! 
Prečo uniKLINIKA? U nás sa stáva nadštandard štandardom! 

Medicínsko - diagnostické centrum uniKLINIKA kardinála Korca patrí už 
15 rokov medzi najmodernejšie a najkomplexnejšie ambulantné zdravot-
nícke zariadenia na Slovensku.
Ambulancie uniKLINIKY sú rozčlenené na špecializované centrá – Centrum 
zo brazovacích metód, Centrum špeciálnej diagnostiky a Centrum fyziatrie 
a  liečebnej rehabilitácie. Súčasťou budovy je aj viacero súkromných ambu-
lancií, s ktorými máme veľmi dobrú úzku spoluprácu ako i lekáreň s najširším 
sortimentom liekov. vHlavnou výhodou uniKLINIKY je kompletná ambulantná 
zdravotná starostlivosť, dostupnosť a rýchlosť všetkých vyšetrení v rámci jed-
nej budovy. V priestoroch špecializovaných ambulancií bolo za 15 rokov real-
izovaných viac ako 2 milióny vyšetrení. Jedinečné zariadenie na hornej Nitre 
poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom z celého Slovenska. Už od svojho 
vzniku sa zameriava i na prevenciu zdravia a ponúka širokú škálu preventívnych 
programov pre ženy i mužov všetkých vekových skupín. 

uniKLINIKA spája v sebe 3 elementy - pacienta, lekára a kliniku,  
ktorých komunikácia je na úrovni vzájomnej spolupráce.

Koho hľadáme? 
 endokrinológa
 radiológa
 internistu
 gynekológa
 gastroenterológa
 urológa
  všeobecného lekára  
pre dospelých

 kardiológa
 otorinolaryngológa 
 ortopéda
 psychiatra

Čo ponúkame? 
   práca v medicínsko - diagnostickom centre 
so špičkovým prístrojovým vybavením

   perspektíva odborného  
napredovania a stabilita 

    príjemné moderné pracovné prostredie
  práca v skvelom tíme
   motivačné výkonovo orientované  
odmeňovanie priamo úmerné dosiahnutým 
ekonomickým výsledkom ambulancie 

    široké možnosti systematického vzdelávania  
    vytvorenie pracovných a osobných  
podmienok v prípade relokácie   

www.uniklinika.sk        uniklinika@uniklinika.sk

TP23308055
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PONUKA

v stabilnej spoločnosti

0917 841 929

kariera@slktn.sk

www.kupele-teplice.sk

Voľné pracovné pozície:

KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE, a.s.

• Zákonné príplatky sú samozrejmosťou
• Firemné benefity:
    - každoročná valorizácia platov

- možnosť využitia konta pracovného času
    - zamestnanecká strava za výhodných podmienok

    - zvýhodnené vstupy na všetky voľnopredajné procedúry

    

    - príspevok na dopravu
    - príspevok na regeneráciu

PRÁCE

• čašník, barman, recepčná, stravovací referent

• chyžná, pomocná sila do kuchyne, manipulačný pracovník

• administratíva (obchod / ekonomika)

        816 € brutto/mesiac  (+ príplatky do 150 €)

        700 € brutto/mesiac  (+ príplatky do 150 €)

        932 € brutto/mesiac

(+ príplatky do 150 €)

( + príplatky do 150 €)

• kuchár

• masér, fyzioterapeut

        1.050 € brutto/mesiac 

        908 - 1.102 € brutto/mesiac + mzda za odbornú prax  

TP23307063


