
 

 

 

Pozícia:  

Zmenový majster 
 

Miesto práce 
Vrútky, Dielenská Kružná 24, Martin 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
ihneď 

Ponúkaný plat (brutto) 
dohodou 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Bezprostredne riadi činnosť strediska tlače a spracovania výrobkov ofset. Zodpovedá za pracovné 

výstupy podriadených pracovníkov. Kontroluje výkon a kvalitu vykonávanej práce podriadených 

pracovníkov. Riadi činnosť strediska v zmysle operatívneho plánu. Rozdeľuje prácu zamestnancom 

na pracovnej zmene. Koordinuje prácu podriadených stredísk. Zodpovedá za jemu vyčlenené 

technologické operácie. Dohliada na šetrenie materiálom. Robí odvody vyrobeného tovaru. 

Nahlasuje technológovi STZ poruchy strojov. Písomnou formou hlási problémy vzniknuté na 

pracovnej zmene. Dôrazne požaduje od podriadených zamestnancov dodržiavanie pracovnej 

disciplíny. Sleduje a kontroluje limit nadčasovej práce podriadených zamestnancov na jeho zmene. 

Vyhotovuje mesačné výkazy fondu pracovnej doby pre mzdovú učtáreň. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

nové moderné technológie, mladý dynamický kolektív, sociálny program, príspevok na 3. 

dôchodkový pilier, športové vyžitie (tenisový kurt v areáli firmy) 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosť s profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zašlite na e-mail: 

miriam.chmurna@aluprint.sk. Uchádzači s praxou v oblasti polygrafie budú uprednostnení. 



Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

technické, polygrafické je výhoda 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - mierne pokročilý alebo 

Nemecký jazyk - mierne pokročilý 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Počet rokov praxe 

2 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

presnosť, dôslednosť, komunikatívnosť, práca s ľuďmi, systémové myslenie, schopnosť pracovať aj 

pri strese 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Chmúrna 

Tel.: 0905 291 553, 043 4210 721 

E-mail: miriam.chmurna@aluprint.sk  

 

 

 

 

 

 

tel:0905%20291%20553,%20043%204210%20721
http://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=235965&inc_stat=1


 

 

 

Pozícia: 

Tlačový strojmajster 
 

Miesto práce 
Vrútky, Martin 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
ihneď 

Ponúkaný plat (brutto) 
dohodou 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Plní pokyny 1.strojmajstra flexo, UV-ofset. Vykonáva pomocné práce pri príprave na tlačové 

zákazky. Spolupracuje pri údržbe a čistení tlačiarenského stroja. Zabezpečuje prísun materiálu k 

stroju. Zodpovedá za poriadok na pracovisku. Po dôkladnom zvládnutí pracovnej náplne je 

možnosť postupu na zaškolenie na I.strojmajstra za výhodných platových podmienok. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Mladý dynamický kolektív, príspevky zamestnávateľa na 3. dôchodkový pilier, dobrá sociálna 

politika, športové vyžitie sa (tenisový kurt v areáli firmy, permanentky...) 

Informácie o výberovom konaní 

Profesný životopis s telefónnym kontaktom zašlite na adresu firmy e-mailom. 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

Vzdelanie v odbore 

polygrafické, technické 



Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Záujemci s praxou v polygrafii alebo s polygrafickým vzdelaním ,prípadne evidovaní na ÚP budú 

uprednostnení. 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Chmúrna 

Tel.: 0905 291 553, 043 4210 721 

E-mail: miriam.chmurna@aluprint.sk  
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Pozícia: 

DTP operátor 
 

Miesto práce 
Slovenské Pravno 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
ihneď 

Ponúkaný plat (brutto) 
dohodou 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Obsluha plotra a digitálnej tlačiarne. 

Zamestnanec vyhotovuje ručnú a elektronickú montáž na základe technologickej karty. 

Vyhotovuje ofsetové platne. 

Vyhotovuje montáž FTP platní.  

Práca je v dvojzmennej prevádzke. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Mladý dynamický kolektív, príspevky na 3. dôchodkový pilier, športové využitie sa v areáli firmy 

(vlastný tenisový kurt), dobrá sociálna politika firmy, možnosť profesného rastu 

Informácie o výberovom konaní 

Profesný životopis s telefónnym kontaktom zašlite e-mailom. Kontaktujeme len vybraných 

uchádzačov telefonicky. Práca vhodná iba pre muža. 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

Vzdelanie v odbore 

polygrafické, technické 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - mierne pokročilý a 

Nemecký jazyk - mierne pokročilý 



Počítačové znalosti - používateľ 

Adobe Illustrator - pokročilý 

Adobe Photoshop - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Počet rokov praxe 

1 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Vyžadujeme precíznosť, technickú zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť pri riešení technických a 

logických úloh a hlavne chuť pracovať 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Chmúrna 

Tel.: 0905 291 553, 043 4210 721 

E-mail: miriam.chmurna@aluprint.sk  
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