Úspešne pôsobíme na domácom a zahraničnom
trhu 27 rokov. Sídlime v Šali a sme jedným
z najväčších zamestnávateľov v regióne
(zamestnávame takmer 200 ľudí).

V čom podnikáme
v strojárstve a zámočníckej výrobe
v stavebníctve
v metrológii
v automatizácii, meraní a regulácii technologických procesov v priemysle
v tepelnom hospodárstve - vo výstavbe a rekonštrukcii centrálnych zdrojov tepla
v oblasti obnoviteľných zdrojov energií na báze biomasy

Aké profesie potrebujeme
operátor obrábacích zariadení
strojný technik
obrábač kovov
zvárač CO2 metóda 136 MAG
operátor zvarovacích poloautomatov
elektromechanik – silnoprúdová , slaboprúdová technika
elektromontér, elektromontér – skúšobný technik
mechanik merania a regulácie

mechanik strojov a zariadení
strojný mechanik
stavbyvedúci
stavebný dozor
konštruktér, technológ výroby a montáží
servisný technik a programátor riadiacich systémov
maliar, lakovník
montér meračov

KONTAKTY

SÍDLO:
MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3,
927 01 Šaľa
Slovenská republika

VÝROBA:
Divízia strojárska
Puškinova 1504/13,
924 46 Galanta
Slovenská republika

Divízia automatizácie,
merania a regulácie
areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
Slovenská republika

Divízia energetiky,
technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Slovenská republika

tel.: + 421 31 771 46 48
fax: + 421 31 770 5795
e-mail: menert@menert.sk

tel.: + 421 31 780 42 50
mobil: + 421 918 710 604
e-mail: ds@menert.sk

tel.: + 421 31 775 28 27
fax: + 421 31 775 30 29
e-mail: divizia.amr@menert.sk

tel.: + 421 31 771 46 48
fax: + 421 31 770 57 95
e-mail: menert@menert.sk

ČO U NÁS MÔŽEŠ ROBIŤ
ako strojár využívať pri práci moderné technológie (plazma, ohraňovací lis, zakružovačka,
obrábacie centrum)
kresliť a tvoriť v programoch AUTOCAD, INVENTOR
vyrábať špeciálne kontajnery, ktoré sa vyvážajú do takmer 100 krajín sveta (napr. Mexiko,
Belgicko, Čína, Brazília, Egypt, Francúzsko, Holandsko, Grécko, Indonézia, Saudská Arábia,
USA, Veľká Británia, Izrael a ďalšie)
projektovať, stavať, rekonštruovať domy, byty, kotolne, bioplynové stanice,
pracovať v metrologickom laboratóriu
odborníka v oblasti automatizácie, merania a regulácie
elektromontéra pre realizáciu rozvodov a "oživovania" technológií
montovať výmenníkové stanice, potrubia, solárne kolektory a tepelné čerpadlá

Čo ti ponúkame počas štúdia
odbornú prax za finančnú odmenu
(jej výška závisí na druhu a kvalite práce)
prospechové štipendium
pracovné oblečenie a obuv na praktické
vyučovanie
letné platené brigády

Čo ti ponúkame po ukončení štúdia
prácu v slovenskej firme s medzinárodným renomé na prevádzkach
v Šali a v Galante
stabilnú kvalifikovanú prácu za pravidelnú a primeranú mzdu
prácu v regióne pre región, ktorý tým podporíš bez nutnosti cestovať
podporu ďalšieho vzdelávania, kvalifikačný rast a kariérny postup
spoluprácu na veľkých zahraničných projektoch
benefitný a sociálny program
spoločenské firemné podujatia

www.menert.sk

