
MENÍME SVET 
NOVÝMI MYŠLIENKAMI.

Prihláste sa do programu Trainee 
do 30. apríla 2013.
Viac informácií 
na trainee.embraco.sk

Predpokladaný nástup
do zamestnania: 
september 2012.

Predpokladaný nástup
do zamestnania: 
september 2013

PRIHLÁSTE SA



Embraco
svetový líder vo výrobe kompresorov a kondenzačných 
jednotiek pre domáce chladenie (chladničky, mrazničky, 
klimatizačné jednotky…) a komerčné chladenie (chladiace 
a mraziace boxy, vitríny, zásobníky ľadu…)

súčasť korporácie Whirlpool

materský závod v brazílskom Joinville bol založený roku 
1971

výrobné závody: Brazília, Slovensko, Taliansko, Čína, Mexiko

12 000 zamestnancov

Embraco Slovakia
kľúčový závod v Európe s 15-ročnou pôsobnosťou

vyrába pre komerčné aplikácie i domáce chladenie (nový 
kompresor EM)

signatár charty OSN o etickom podnikaní Global Compact

držiteľ certifikátov: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
QC 80000, RoHS

najväčší zamestnávateľ v regióne Spiš

Koho hľadáme? 
Absolventov VŠ (do 2 rokov od ukončenia) v oblasti strojá-
renstva, elektrotechniky, ekonómie, logistiky, chémie, 
nákupu a údržby na pozíciu TRAINEE - pracovná príležitosť 
formou riadneho pracovného pomeru s rotáciou na jednot-
livých oddeleniach. Náplňou práce je poznávanie procesov 

výrobných technológií, materiálových tokov, postupov a 
systémov na jednotlivých oddeleniach prostredníctvom 
práce na individuálnych projektoch.

Čo od vás očakávame?
komunikatívnosť, spoľahlivosť, systematickosť, ochotu vzdelá-
vať sa, flexibilitu, tímovosť, schopnosť samostatne riešiť problé-
my, pokročilú úroveň MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, 
zaslanie životopisu s motivačným listom v SJ a AJ do 
30. apríla 2013, prostredníctvom trainee.embraco.sk 
úspešné absolvovanie pohovoru v SJ a AJ.

Čo vám ponúkame?
     možnosť dlhodobej spolupráce       prostredie nadnárodnej 
spoločnosti   nadštandardný pracovný komfort  balík 
zamestnaneckých výhod        príspevok na cestovné ubytova-
nie      nadštandardné platové podmienky v regióne

  

Embraco Slovakia s. r. o.
Oddelenie ľudských zdrojov

Odorínska cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053 41 72 119/378

www.embraco.sk
trainee.embraco.sk
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