
 

 

Vitajte v LEONI Slovakia. V rámci LEONI-Group patríme k divízii výroby systémov palubných sietí. V našich prevádzkach v Trenčíne a 
Ilave s viac ako 1.600  zamestnancami vyrábame káblové zväzky pre našich zákazníkov.  Naši zamestnanci sa svojim inovatívnym 
duchom, zmyslom pre kvalitu  
a orientáciou na zákazníka starajú o ich spokojnosť. Nové úlohy a rozšírenie našich aktivít si vyžadujú nových ľudí. 
 
Ako súčasť LEONI Group, ktorá zamestnáva viac ako 80.000  zamestnancov v 31 krajinách,  ponúkame ľuďom na celom svete 
príležitosti a optimálne podmienky pre osobnostný rozvoj. Hľadáme ľudí, ktorí majú odhodlanie a tímového ducha pre každú novú 
výzvu. 
www.leoni.com 
 

Konštruktér – Vývojár palubných sietí  Junior – 800 € brutto + variabilné zložky 

Odštepný závod Trenčín, prevádzka Ilava   Senior – 1200 € brutto + variabilné zložky  

Dátum zverejnenia: 06/06/2018 
 
 
 
 
 

Pripojte svoje nápady  
s našimi štandardmi kvality. 

 
Vaša pracovná príležitosť. 

 

       Vaše úlohy /požiadavky: 
 
• Dizajn a konštrukcia palubných sietí v 3 rôznych 
tímoch: 
 1. Tím - Dizajn v 3D CAD softvére Catia 
 2. Tím - Práca s elektrickými schémami a dizajn  
 3. Tím - Technická dokumentácia v 2D softvére 
• Práca v projektovom tíme s medzinárodnou 
účasťou 
• Tvorba koncepcií a riešenie problémov 
• Zavádzanie a sledovanie zmenového konania 
• Práca s technickou dokumentáciou 

        Váš profil: 
                 

•Minimálne SŠ vzdelanie technického smeru, 
VŠ výhodou 
• Komunikatívna úroveň anglického alebo 
nemeckého jazyka 
• Znalosť MS Office 
• Technické a logické myslenie 
• Zodpovednosť a zmysel pre detail 
• Samostatnosť, flexibilita, ochota cestovať 
• Pracovná skúsenosť s CAD programom – 
výhodou 
• Vod. preukaz sk. B – výhodou 
• Pozícia vhodná aj pre absolventa (firma 
ponúka komplexné zaškolenie) 

 
 

Ak Vás zaujala naša ponuka, prosím zašlite svoj životopis v slovenskom i cudzom jazyku na doleuvedenú e-mailovú 
adresu. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky pre danú pozíciu. Ďakujeme za porozumenie. 
 
V zmysle Zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, Vás prosíme o pripojenie Vášho súhlasu  na spracovanie 
osobných údajov, za účelom náborového procesu spoločnosti LEONI Slovakia spol. s r.o., odštepný závod Trenčín. 

 
LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín 
Soblahovská 2050  •  911 01 Trenčín  •  www.leoni.sk 

Kontakt:  Veronika  Chmelinová •  Tel.: +421 32 3234-431  •  E-Mail:  veronika.chmelinova@leoni.com    
 


