
WINKLER s.r.o. – voľné pracovné miesta 

 

 

 

Voľné pracovné miesto: automechanik - atoelektrikár 

Dátum nástupu:  ihneď 

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas 

Náplň (druh) práce:  
- oprava, údržba a servis osobných vozidiel v súlade s technologickými postupmi 
- kontrola technického stavu vozidla  
- diagnostika chýb a ich odstránenie 
- elektrikárske a mechanické opravy, bežná údržba 
 

Základná zložka mzdy (v hrubom):  700 € za mesiac 

Ponúkané výhody: 
mesačné odmeny v závislosti od množstva a kvality vykonanej práce,  
- pravidelné odborné školenia zamestnancov, 
- špičkové technické vybavenie dielní, 
- možnosť osobného rozvoja a profesijného rastu 
 
Pracovný čas:  jednozmenný pracovný režim, od 8:00 do 16:30 
Požadované vzdelanie: 

Úplné stredné odborné vzdelanie  
Vysokoškolské vzdelanie 

 
Dĺžka praxe:   2 alebo viac rokov 
Vodičské oprávnenie:  Skupina B 
Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť 

technická gramotnosť 
manuálna zručnosť 

 
Ďalšie požiadavky:   

- vzdelanie a prax v odbore 
- schopnosť pracovať samostatne, aj ako súčasť tímu 
- zodpovedný prístup k práci 
- spoľahlivosť 
- lojálnosť 
- zmysel pre detail 

 
Osobnostné predpoklady: 

- praktické myslenie 
- precíznosť, presnosť 

 
Kontaktná osoba: Ing. Eva Jančárová, ekonóm 

eva.jancarova.winkler@partner.renault.sk 
tel.: +421566442255 

Ak sa rozhodnete reagovať na pracovnú ponuku pripojte do správy pre zamestnávateľa nasledovný písomný súhlas 
so spracovaním vašich osobných údajov. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom 
profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi WINKLER, s.r.o., IČO: 36179868, na účely ich zaradenia do 
evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré 
poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do 

mailto:eva.jancarova.winkler@partner.renault.sk
javascript:void(0);


WINKLER s.r.o. – voľné pracovné miesta 

osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a 
úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 


