PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - OKAMŽITÁ PRÁCA PRE VÁS
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ak ovládaš prácu na CNC, programovanie v systéme Sinumerik, hľadáme práve teba.
Ponúkame motivačné finančné ohodnotenie. Príspevok na stravu, istotu dlhodobého a
stabilného zamestnania. Práca je bez sprostredkovateľských poplatkov.
Neváhaj! Ak ťa táto ponuka zaujala, obráť sa na spoločnosť Edymax. Pozor, počet miest je
obmedzený!
Miesto práce: Bardejov
Mzda/plat: od 900 do 1200 eur/mesiac
Pre svetového lídra v elektronike hľadáme operátorov výroby. Pracuje sa v čistom
prostredí s jemnou elektronikou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou LCD monitorov/
modulov.
Zamestnanecké výhody: doprava a ubytovanie zdarma/wifi, pravidelné zálohy, stravné
lístky a kompletná starostlivosť Edymax koordinátorom. Požadujeme trestnú
bezúhonnosť a dobrý zdravotný stav. Práca je vhodná aj pre absolventov, práca je 1-2
zmennej prevádzke.
Miesto práce: Voderady
Mzda/plat: od 600 do 800 eur/mesiac

Hľadá sa operátor výroby v metropole východu – výroba a montáž zámkových
mechanizmov a mechatronických kľučiek pre automobilový priemysel. Ponúkame
stabilnú prácu v medzinárodnej spoločnosti, polročný bonus vo výške 150 eur,
stravné listky, príplatky nad rámec Zákonníka práce, ubytovanie zdarma, resp.
príspevok na ubytovanie alebo cestovanie. Výhodou je prax vo výrobných
podnikoch, manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav. Práca na 3, 4 zmeny.
Výsledná mzda závisí od tvojej ochoty pracovať.
Miesto práce: Košice
Mzda/plat: od 650 eur/mesiac
Chceš pracovať v medzinárodnej spoločnosti? Hľadáme práve teba. Práca sa týka
výroby LCD televízorov. Pracuje sa v čistom prostredí na 1, 2, 3 zmennej
prevádzke. Ponúkame 13. a 14. plat, ubytovanie a dopravu tam zdarma, následne
1x do mesiaca cesta domov uhradená, stravné lístky sú samozrejmosťou.
Požadujeme dobrý zdravotný stav a trestnú bezúhonnosť. Práca vhodná aj pre
absolventov.
Miesto práce: Galanta
Mzda/plat: od 600 do 800 eur/mesiac

ČESKÁ REPUBLIKA
Chceš pracovať v zahraničí, ale neovládaš jazyk? Vycestuj k našim
Piješ rád pivo a ešte si nebol v Plzni? Chceš spoznať toto mesto a
nájsť si tam prácu? Práca pre operátorov výroby je v našej ponuke.
susedom do Českej republiky bez obáv a poplatkov. Tvojou
Spoločnosť sa zaoberá montážou LED televízorov. Tvojou
náplňou práce bude poťahovanie autosedačiek pre značku
náplňou práce bude balenie, skrutkovanie. Fyzicky
BMW. Táto práca je vhodná pre ženy, mužov, ako aj páry.
nenáročná práca, pracuje sa v takte v stoji pri výrobnej
Ponúkame veľmi zaujímavé platové ohodnotenie,
linke. Ponúkame ubytovanie zdarma aj pre páry,
príplatky za nadčas a sviatky, 1x denne strava
príplatky za nočné zmeny, nadčasy plus
zdarma, doprava do miesta výkonu práce
dochádzkový bonus 2300 Kč/mesiac. Požadujeme
zdarma, príspevok na ubytovanie vo výške
úspešné počiatočné zvládnutie testov,
1500Č Kč/mesiac. Požadujeme manuálnu
Okamžitá práca pre Vás
bezchybnýzdravotný stav.
zručnosť, dobrý zdravotný stav.
Miesto práce: Plzeň
Miesto práce: Bor u Tachova
Ponúkame riešenia pre každého, kto má záujem pracovať
Mzda/plat: od 75 – 105 Kč/hod.
Mzda/plat: od 1000 eur/mesiac brutto
najmä vo výrobe.
Ponúkame prácu na výrobnej linke ako
operátor výroby klimatizačných
jednotiek. Jedná sa o prácu na výrobnej
linke v takte, montáž komponentov
klimatizačných jednotiek 3 zmenná
prevádzka, vhodná aj pre mužov, ženy
a páry. Ponúkame turnusovú prácu,
ubytovanie zdarma, možnosť príspevku
na dopravu, pracovný odev a obuv
ZDARMA, príspevok na stravu a
pravidelné zálohy. Výhodou je prax s AKU
skrutkovačom.
Miesto práce: Liberec
Mzda/plat: od 16 000 Kč/netto

NEMECKO

- práca bez sprostredkovateľských poplatkov
- servis a starostlivosť od koordinátora
- pracovná zmluva samozrejmosťou, ako aj všetky zákonné náležitosti
- zabezpečenie stravovania, nárok na dovolenku, mzdové zvýhodnenie za
prácu nadčas, prácu v noci a podobne.
Edymax je jednou z popredných personálnych agentúr pôsobiacich na pracovnom trhu
vyše 14 rokov. V súčasnosti zamestnáva viac než 3600 zamestnancov nielen na
Slovensku, ale aj v Čechách a Nemecku. Neváhaj a pridaj sa k nám.

volaj bezplatne nonstop na

0800 600 200

Si manuálne zručný a nebol si ešte v Plzni?
Tak hľadáme práve teba. Obsadzujeme
pozíciu operátor výroby klimatizačných
jednotiek. Tvojou úlohou bude výroba a
montáž klimatizačných jednotiek, ich
kontrola, balenie. Pracuje sa v 3 zmennej
prevádzke. Ponúkame príplatok za prácu
nadčas 18 Kč/hod. brutto, príplatok za
nočnú zmenu 20 Kč/hod. netto, príplatok
za 100%-nú dochádzku 2000 Kč/netto.
Požadujeme stredoškolské vzdelanie, dobrý
zdravotný stav.
Miesto práce: Plzeň
Mzda/plat: od 70 – 90 Kč/hod.

www.okamzitapraca.sk

Ak nemáš problém vycestovať za prácou do Nemecka, toto je
jedinečná šanca ako si zarobiť aj za hranicami Slovenska. Hľadáme
zváračov MAG alebo WIG do pracovného pomeru, teda na pracovnú zmluvu, nie živnosť.
Tvojou náplňou práce bude zváranie oceľových častí nosnej konštrukcie automobilu MAG,
zváranie oceľových častí predných dverí spôsobom WIG, obrúsenie zvarov, výroba
pomocou ohraňovania, narovnania, ohýbania, satinovania, pretvarovania, tesnenia,
kefovania, rezania, valcovania, lakovania, zvárania, nanášania. Ponúkame príspevok na
cestu do Nemecka, príspevok na ubytovanie, možnosť pravidelných záloh. Práca je bez
sprostredkovateľských poplatkov! Požadujeme znalosť nemeckého jazyka na úrovni A2,
prax v odbore, čistý register trestov, manuálnu zručnosť. Slovensky hovoriaci koordinátor
na mieste, ktorý poradí, pomôže.
Miesto práce: Geilenkirchen /Nemecko
Mzda/plat: 14 eur MAG, 14.50 eur WIG e + príplatok 1 eur/hod, ak ovládaš nemčinu
Si zodpovedný a samostatný? Tak hľadáme práve teba. Ponúkame prácu pre operátorov
výroby. Jedná sa o montáž sedadiel do dvoch typov vozidiel značky Mercedes . Benefity
pri tejto práci sú príspevok na bývanie od zamestnávateľa v hodnote 145 eur/mesiac. K
dispozícii je aj koordinátor, s ktorým sa v Nemecku nestratíš. Požadujeme základnú
znalosť nemeckého jazyka, ktorú sa pri troche snahy naučíš za pár dní či týždňov.
Ubytovanie zabezpečené a na úrovni.
Miesto práce: Rastatt /Nemecko
Mzda/plat: od 9,23 – 11,25 eur/hod.
Ponúkame prácu v sklade v nemeckom mestečku Bindlach. Jedná sa o prácu s ručným
skenerom, prípravu tovaru podľa dodacieho listu, nakladanie tovaru do klietok. Možnosť
pravidelných záloh, príspevok na ubytovanie a dopravu, starostlivosť zo strany Edymax
koordinátora.
Požadujeme základnú znalosť nemeckého jazyka A2, čistý výpis z registra trestov,
skúsenosť s prácou v sklade výhodou.
Miesto práce: Bindlach/Nemecko
Mzda/plat: od 9,23 eur/hod.

Ponúkame prácu na pozíciu obsluha CNC. Jedná sa o kontrolu
pripravených produktov, pracovanie s CNC strojom, optická kontrola
po spracovaní, práca je vhodná najmä pre mužov. Príspevok na ubytovanie
a cestu do Nemecka je samozrejmosťou, možnosť pravidelných záloh,
starostlivosť zo strany koordinátora. Požadujeme znalosť nemeckého jazyka na
úrovni A2, prax v odbore je výhodou, čistý register trestov.
Miesto práce: Aicha v. Wald/Nemecko
Mzda/plat: od 10,70 eur/ hod. + príplatky
Si vyučený ako CNC obrábač? Máme pre teba zaujímavú pracovnú ponuku. Tvojou
úlohou bude programovanie a riadenie 3 a 5 osích frézovacích strojov, obsluha
strojov CNC (sústruh, fréza, brúska), starostlivosť o stroje a ich údržba.
Zabezpečíme ubytovanie, možnosť zálohy po 10 odpracovaných zmenách,
starostlivosť koordinátora. Táto práca je bez sprostredkovateľských poplatkov.
Nutná je prax v odbore, vyučenie ako CNC obrábač, nemecký jazyk/základy.
Miesto práce: Schleusingen/Nemecko
Mzda/plat: od 11 eur/ hod.
Chceš pracovať za zaujímavé finančné hodnotenie? Vieš si predstaviť, že budeš
mať na starosti čistenie a uskladňovanie automobilových kolies rozličných
veľkostí, ktoré prichádzajú na uloženie do skladu a následne sa odnesú, rozdelia a
umiestnia súpravy kolies na požadované miesto v sklade? Jedná sa o prácu
operátora v sklade na pneumatiky. Práca je vhodná pre tých, ktorí ovládajú
nemecký jazyk na úrovni A2/slovom aj písmom, majú prax v odbore a čistý register
trestov. Ponúkame príspevok na ubytovanie, možnosť pravidelných záloh,
príspevok na cestu do Nemecka. Táto práca je bez sprostredkovateľských
poplatkov. Ubytovanie nájdeme, ako aj odporučíme vhodnú ¬formu dopravy.
Miesto práce: Mníchov okolie/Nemecko
Mzda/plat: 9,58 e/hod. + príplatky

