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Pracovník údržby II - 

elektronik 

(JOB ID: 175373BR)  

 
Lokácia: Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov 

 

Naša spoločnosť 

 
Ako jeden z popredných dodávateľov automobilového 

priemyslu na svete vyvíjame produkty a riešenia, ktoré každý 

deň plnia sny ľudí o mobilite. Bezpečnosť vodiča, pohodlie, 

udržateľnosť a industrializácia budúcej technológie sú len 

niektoré z našich kľúčových oblastí, v ktorých už významne 

meníme životy ľudí. Poznanie našich inovácií pomáha urobiť 

svet lepším a bezpečnejším miestom , a to je to, čo nás poháňa.  

 

Popis práce 

 
> Práca s PLC Simatic a meničmi Siemens. 
> Podpora internej údržby pri zložitejších operatívnych 

elektroopravách. 
> Zabezpečovanie a koordinácia externých opráv, 

údržby, diagnostiky a náhradných dielov (oblasť 
elektro). 

> Príprava technických špecifikácií do výberových 
konaní na externých dodávateľov. 

> Analýzy príčin poruchovosti a návrh opatrení a riešení 
na zvýšenie využiteľnosti zariadení. 

> Modernizácie, rekonštrukcie a upgrade skúšobných 
zariadení. 

> Zabezpečovanie a koordinácia opráv a údržby 
infraštruktúry Skúšobného centra. 

 

 

 

 

Požiadavky 

> VŠ elektrotechnického smeru (elektronik, technická 
kybernetika, automatizované systémy merania,….). 

> Odborná spôsobilosť v oblasti elektrotechniky, §22 
vyhl.č. 508/2009 Z.z.. 

> Znalosť práce s PLC Simatic a meničmi Siemens 
> práca s PC, MS Office. 
> Angličtina na komunikatívnej úrovni. 
> Iniciatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, tímový hráč. 
 

 

Benefity 

 
> Flexibilný pracovný čas. 

> Odmeňovanie na základe výkonnosti, skúsenosti a 

dosiahnutých  výsledkov. 

> Školenia požadované pre výkon práce. 

> Bonusy ako 13. a 14. plat. 

> Jedáleň priamo v závode – len 1,00 eur za menu. 

> Bohatý sociálny program: Relax & wellness aktivity, 

detské rekreácie, bonus za nulovú absenciu,... 

 

Nástupný plat v základnej zložke od 1250€ + variabilná časť 
odmeňovania, čo predstavuje priemerný mesačný plat 
1600€/v prvom roku, v závislosti od skúsenosti 
a zaškolenia. Budúci cieľový tarifný stupeň 10. 
  

 

Prihlásiť sa do 3.5. 2021: 
Interní kandidáti: http://www.continental-internaljobs.com/ 

Externí kandidáti: http://www.continental-jobs.com/ 
 

 

Váš kontaktný partner: Continental Matador Rubber, HR - Ľudské 

vzťahy, Katarína Kanská, 00421 42 461 2109, katarina.kanska@conti.sk  

 

Personal data processing information: https://www.continental-corporation.com/sk-
sk/na-stiahnutie-160864.  
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