
HĽADÁME ABSOLVENTOV !

Poskytujeme služby v oblasti montáží, 

rekonštrukcií a opráv technologických celkov, 

modernizácie výrobných zariadení, 

rekonštrukcií strojných zariadení a údržby.

Získaj cenné zručnosti a 

skúsenosti v strojárskom 

priemysle hneď po škole!

Staň sa súčasťou nášho tímu!

Si technicky zdatný človek?

Zaujíma ťa projektové riadenie?

Máš dobré organizačné zručnosti?

Ak si odpovedal aspoň na niektoré otázky 

áno, si náš človek.

Spolupracuj s nami na montážach, 

rekonštrukciách a opravách unikátnych 

technologických celkov, či modernizácii 

výrobných zariadení na celom svete. 

Umožníme ti venovať sa tomu, čo ťa 

zaujíma, rozvíjať svoju kariéru a učiť sa 

nové veci v prostredí plnom rôznorodých 

možností.

Čo od teba očakávame?

• Vysokoškolské odborné vzdelanie so 

zameraním na strojárstvo

• Anglický alebo nemecký jazyk na úrovni B1

• Ochota a chuť pracovať a cestovať

• Spoľahlivosť

Čo ponúkame?

• Práca v stabilnej spoločnosti

• Motivujúce finančné ohodnotenie

• Individuálny prístup, snažíme sa o 

dlhodobú spoluprácu
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Pracovné príležitosti pre absolventov

Čo môžeš očakávať?

Keď začneš u nás pracovať, 

dostaneš sa do kolektívu 

rôznorodých ľudí ale s podobným 

spôsobom myslenia. 

My ťa zaučíme tak, aby si bol 

pripravený na zaujímavú a 

rozmanitú kariéru.

Väčšina absolventov u nás začína na 

pozícii asistenta technika realizácie, 

pretože je to ten najlepší a 

najrýchlejší spôsob ako pochopiť 

fungovanie našej spoločnosti. 

Zároveň je to dobré miesto, aby si 

nám ukázal, čo dokážeš.

Ak budeš dosahovať dobré 

výsledky, dáme ti maximálnu 

príležitosť rozvíjať sa. 

Pre koho je táto príležitosť 

určená?

Pre absolventov druhého stupňa 

vysokých škôl so zameraním na 

strojárstvo a BOZP.

Pre absolventov, ktorí majú 

anglický alebo nemecký jazyk 

aspoň na úrovni B1.

A pre každého kto má aktívny a 

zodpovedný prístup a chce 

pracovať.

V PMP Montex začneš od prvého dňa so skutočnými 

projektami.

✓ technik realizácie

✓ projektový manažér 

✓ technik BOZP

▪ Ak sa nebrániš výzvam a chceš prinášať nové nápady a 

riešenia, u nás je to správne miesto pre teba. My si tieto 

vlastnosti vysoko ceníme. 

▪ Naše dvere sú otvorené pre motivovaných, 

talentovaných mladých ľudí, ktorí sú otvorení práci v 

neustále meniacom sa prostredí.

▪ Práca so skúsenými kolegami ti navyše pomôže v rozvoji 

tvojich schopností. 


