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Servisný technik 
 

Miesto práce 

Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie) 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok, živnosť 

Termín nástupu 

ihneď 

Mzdové podmienky (brutto) 

1 000 EUR/mesiacnástupný plat 1000 € brutto, prehodnotenie po skúšobnej dobe, variabilná 

zložka a bonusy 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- Záručný a pozáručný servis u zákazníka (servisný výjazd) 

- Manipulácia a obsluha jednoduchých nástrojov 

- Montážne a pomocné práce vo výrobnom procese 

- Práca vo výškach 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- Bezplatné zaškolenie 

- Prax v priemyselnom odvetví 

- Stabilné pracovné miesto 

- Možnosť kariérneho postupu 

Informácie o výberovom konaní 

 

Na pohovor budú pozvaní iba uchádzači vybraní na základe zaslaných podkladov. V prípade 

záujmu zasielajte na dole uvedený kontakt okrem životopisu a motivačného listu aj, v prípade 

že nie ste absolvent, kontakty na overenie pracovných referencií – meno, pozícia, pracovný 

mobil a email danej osoby. 

 

V prípade, že sa rozhodnete reagovať e-mailom, vo svojej správe uveďte nasledujúci text 

"Súhlasím, aby spoločnosť ADRIAN GROUP, s.r.o., spracovávala moje osobné údaje pre účely 

výberového konania, t.j. s ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, 

poskytovaním tretím osobám, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade so zákonom č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú 

alebo do písomného odvolania." 
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Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

Vzdelanie v odbore 

Vzdelanie technického zamerania (elektrika, plyn, strojárstvo, kúrenie výhodou) 

Jazykové znalosti 

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) 

Ostatné znalosti 

Práca s počítačom - Mierne pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Prax na pozícii/v oblasti 

výhodou 

Počet rokov praxe 

1 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Manuálna zručnosť 

Vzťah k technike 

Komunikácia so zákazníkom 

Šikovnosť, zodpovednosť, samostatná práca 

Počet zamestnancov 

10-19 zamestnancov 
 


