
only colors  

from the color palette  

 

Prezentácia  uchádzačom o 

zamestnanie pre pracovnú 

pozíciu operátor výroby 



only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Lokality sesterských závodov SaarGummi vo svete 
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only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Produkty spoločnosti SaarGummi 
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Statické tesnenia 

Dynamické tesnenia Výroba gumových a 

plastových tesnení, 

alebo hybridov pre 

osobné automobily 



only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Produkty spoločnosti SaarGummi 
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Dynamické / Statické 

1. Tesnenie strešného okna 

2. Tesnenie čelného skla 

3. Tesnenie kapoty 

4. Tesnenie spúšťaného skla 

5. Tesnenie zadného skla 

6. Tesnenie B-stĺpika 

7. Vnútorné & vonkajšie stieracie tesnenie 

8. Tesnenie zadných (5-tych) dverí 

9. Vnútorné & vonkajšie dodatkové tesnenie dverí 

10. Prahové tesnenie 

 



only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Aktuálni zákazníci spoločnosti 

SaarGummi Slovensko 
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only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Závody SaarGummi Slovensko: Dolné Vestenice, Nováky 
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780 

150 



only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Výrobná hala – časť konfekcia 
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only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Zmennosť: 

 

Dvojzmenná prevádzka 

 

Trojzmenná prevádzka 

 

Trojzmenná nepretržitá 

prevádzka 

Pracovná zmena = 7,50 

hodín 

Vytlačovacie linky - extrúzia 

 

 

 - EPDM linky – guma 

 

 - TPE linky - plast 

 Konfekcia 

 

Výseky, vysekávanie 

na sekačkách , transferoch 

Lisovanie 

 teplé a studené lisovanie 

Opracovanie  

brúsky, pájkovačky 

Lakovanie 

Kontrola, balenie 

 

Pracovné zaradenie 

 

Pracuje v bunkovom 

(hniezdovom) systéme. 

 

V jednej výrobnej bunke je 

stanovená spoločná 

výkonová norma. 

 

Platia sa len dobré kusy. 

Pracovné postupy 
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only colors  

from the color palette  

 

 

via menu bar:  

Home // Paragraph // 

Increase/Decrease  

 

Mzdový systém, benefity: 

 

• Odmeňovanie je na základe plnenia výkonovej 

normy 

• Na pracovnú zmenu je stanovená norma 

*  odmena za nájdenie nového zamestnanca 

 *  nástup pod kmeňový stav SG SK 

 *  cena stravného lístka 0,80 € 

 *  firemná autobusová doprava z 8 smerov – 90% 

hradí  zamestnávateľ.  

• Ďalšie zložky mzdy: 

 

    *  odmena majstra  

    *  odmena za plnenie výkonovej normy  

    *  lisársky príplatok v sume  

    *  príplatok za prácu v noci   

    *  príplatok za prácu v poobednej zmene  

    *  príplatok za prácu v sobotu  

    *  príplatok za prácu v nedeľu   

    *  nadčasový príplatok vo voľný deň   

    *  nadčasový príplatok v pracovný deň  

    *  príspevok zo SF pri životnom a pracovnom jubileu 

    *  príspevok zo SF pre darcov krvi 

    *  príspevok do III. piliera 
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only colors  

from the color palette  

 

                          Ďakujem za pozornosť 

 

 
Kontakt:    erika.kollarova@saargummi.com,  

                 046/5118 111,  +421915 989 083 
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Oddelenie personalistiky a miezd SaarGummi Slovakia Dolné Vestenice 

mailto:erika.kollarova@saargummi.com

