
 

 
ADROC Tech s.r.o. 
Malženice 233 

919 29 Malženice 

 

tel.       +421 33 732 0548 

email   office@adroctech.com 

www    www.adroctech.com 

 

Inzerát platný od:   
  

 

1.10.2016  

 

Ponuka práce na pozíciu:   Mechatronik – zameranie Elektro 

Druh pracovného pomeru:   Plný úväzok, na dohodu(brigády) 

Termín nástupu:    ASAP 

Ponúkaný nástupný plat (brutto):  1300 – 1400 EUR/mesiac absolvent II.st štúdia 

     1600 – 1700 EUR/mesiac absolvent III.st štúdia 

Rýchly ďalší platový rast v prípade výborných pracovných výsledkov uchádzačov. 

Náplň práce: 

Vývoj, konštrukcia, výroba elektrických a elektronických zariadení .PLC, návrh a realizácia riadiacich 
rozvádzačov. Všeobecné znalosti v senzoroch, kamerových systémoch, prenose údajov. 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

Tvorivá práca, profit z realizovaných projektov 

Požiadavky na zamestnanca: 

Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

 - študent vysokej školy, vysokoškolské I., II., III. stupňa 

Vzdelanie v odbore: 

 - elektronika, elektrotechnika, robotika, mechatronika 

Jazykové znalosti: 

 - Anglický jazyk - aktívne 

Vodičský preukaz: 

 - B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 - záujem o tvorivú prácu a vývoj zariadení 
 - ovládanie CAD programov, manuálna zručnosť 
 - skúsenosti s ATEXom výhodou 
 - prax počas štúdia výhodou 

Inzerujúca spoločnosť: 

Vývoj a výroba diaľkovo-ovladaných robotických vozíkov a čistiacich technológií najmä pre ropný priemysel. 

ADROC Tech s.r.o. 
Malženice 233  
91929 Malženice 

www.adroctech.com 

*Životopisy zasielajte na office@adroctech.com  



 

 
ADROC Tech s.r.o. 
Malženice 233 

919 29 Malženice 

 

tel.       +421 33 732 0548 

email   office@adroctech.com 

www    www.adroctech.com 

 

Inzerát platný od:   
  

 

1.10.2016  

 

Ponuka práce na pozíciu:   Mechatronik – zameranie Strojár 

Druh pracovného pomeru:   Plný úväzok, na dohodu(brigády) 

Termín nástupu:    ASAP 

Ponúkaný nástupný plat (brutto):  1300 – 1400 EUR/mesiac absolvent II.st štúdia 

     1600 – 1700 EUR/mesiac absolvent III.st štúdia 

Rýchly ďalší platový rast v prípade výborných pracovných výsledkov uchádzačov. 

Náplň práce: 

Vývoj, konštrukcia, výroba mechatronických zariadení . 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

Tvorivá práca, profit z realizovaných projektov 

Požiadavky na zamestnanca: 

Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

 - študent vysokej školy, vysokoškolské I., II., III. stupňa 

Vzdelanie v odbore: 

 - robotika, mechatronika, strojníctvo 

Jazykové znalosti: 

 - Anglický jazyk - aktívne 

Vodičský preukaz: 

 - B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 - záujem o tvorivú prácu a vývoj zariadení 
 - ovládanie CAD programov, manuálna zručnosť 
 - skúsenosti s ATEXom výhodou 
 - prax počas štúdia výhodou 

Inzerujúca spoločnosť: 

Vývoj a výroba diaľkovo-ovladaných robotických vozíkov a čistiacich technológií najmä pre ropný priemysel. 

ADROC Tech s.r.o. 
Malženice 233  
91929 Malženice 

www.adroctech.com 

*Životopisy zasielajte na office@adroctech.com  

 


