
Radu benefitov ponúka svojim 
zamestnancom trnavská Metal 
Design, ktorá aktuálne posilňu-
je tím o strojárov, manipulantov, 
mechanikov aj zmenových vedú-
cich. Príležitosť pracovať pre 
medzinárodne významnú firmu 
dostanú najmä muži so skúse-
nosťami v tomto odvetví.

Na konci areálu bývalých Trnav-
ských automobilových závodov stojí 
výrobná hala, v ktorej vzniká kovový 
nábytok pre  zamestnanecké pries-
tory firiem, akvaparky a športovis-
ká. V hale je na prvý pohľad čisto, 
zvuk strojov nie je ohlušujúci. Ne-
dávno tam pribudla nová valcovacia 
linka. Firma sa rozrastá, preto okrem 
vybavenia potrebuje posilniť svoj 
tím. „Prijmeme mužov, ktorí majú 
skúsenosti s prácou na valcovacej 
linke a CNC strojoch, ktorí predtým 
pracovali v podobnom type výroby,“ 
približuje HR manažérka Metal De-
sign Zeithamová.

Ďalšie pozície
V priestrannom sklade majú všet-
ky výrobky pripravené na expedíciu 
svoje miesto. Pár mladých sklad-
níkov balí do obalov časti skríň, na 
vysokozdvižných vozíkoch prechád-
zajú medzi regálmi manipulanti. Aj 
oni budú mať čoskoro nových kole-

gov. Pracovné miesto dostanú ľu-
dia s dobrými organizačnými schop-
nosťami, ktorí dokážu mať prehľad 
v sklade a pohybovať sa medzi re-
gálmi. Metal Design tiež hľadá zme-
nových vedúcich, ktorí dokážu pra-
covať s ľuďmi, riadiť ich a zároveň 
zefektívňovať výrobu. Miesto má 
Metal Design aj pre mechanikov, 
ktorí pracujú s frézou, brúskou na 
plocho a so sústruhom. 

Výhody
Spoločnosť ponúka zamestnancom 
viacero výhod. Dostávajú 13. plat 
a vernostný bonus za každý odpra-
covaný rok. Za dochádzku a kvalitný 
výkon si môžu ročne prilepšiť o 360 
eur v podobe darčekových pouká-
žok. V priestoroch firmy je posilňov-
ňa so saunou, ktorú môžu využívať 

aj so svojimi rodinnými príslušní-
kmi, dostávajú permanentky na 
bowling, vitamínové balíčky a prí-
spevok na dovolenku. Kovový náby-
tok nakupujú s veľkou zamestna-
neckou zľavou. Organizujú spoločné 
firemné podujatia ako športový deň 
a vianočné posedenia.
 reklamný článok
Informácie o pracovných miestach 
záujemcom poskytnú na číslach 
0918/943935 a 0907/423777, mai-
lom na praca@metaldesign.sk ale-
bo osobne na konci areálu bývalých 
Trnavských automobilových závo-
dov (Dlhé Lúky 2, Hrnčiarovce nad 
Parnou)

Príležitosť pre šikovných strojárov
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Príležitosť v spoločnosti aktuálne dostanú 
muži, ktorí majú skúsenosti s prácou na val-
covacej linke a CNC strojoch.  Foto: Archív MD


