Automechanik
NOVÝ TOPCAR, s.r.o.
Miesto práce
ul. Aleja Slobody 1899, Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou / ihneď
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Oprava a údržba motorových vozidiel
Zamestnanecké výhody, benefity






zázemie stabilnej, renomovanej spoločnosti, ktorá neustále expanduje
veľká podpora priameho vedenia
možnosť vzdelávania sa v odbore
práca v mladom a príjemnom kolektíve
výborné platové podmienky

Informácie o výberovom konaní
Vhodné pre uchádzačov, ktorí majú prax v oblasti opravy a údržby motorových vozidiel, a ktorí vo svojej
práci uprednostňujú aktivitu a chcú dokázať, že ich výsledky sú veľkým prínosom pre kolektív.
Možnosť pracovať v autorizovanom servise značky KIA. Všetky skúsenosti a prax z iných autorizovaných
servisov sú vítané.
Životopisy prosíme posielať emailom na adresu: solenska@topcar.sk
Vzhľadom na veľké množstvo prijatých životopisov budeme odpovedať a kontaktovať len tých, ktorí spĺňajú
požadované kritéria.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vzdelanie v odbore
automobilový priemysel
Jazykové znalosti
Slovenský jazyk  Stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz

B
Počet rokov praxe
prax v odbore podmienkou
Osobnostné predpoklady a zručnosti






samostatnosť
zručnosť
vysoké pracovné nasadenie
vyučenie v obore podmienkou
zodpovednosť za vykonanú prácu

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Túto pozíciu obsadzuje spoločnosť NOVÝ TOPCAR, s.r.o., ktorá bola založená v roku 1997. Od založenia
spoločnosti sa výhradne venujeme automobilovému priemyslu, a to v plnom rozsahu servisných prác
všetkých aktuálnych značiek na slovenskom trhu. Od apríla 2004 začala spoločnosť na slovenskom trhu
vystupovať ako značkový a hlavne autorizovaný partner v oblasti predaja a servisu vozidiel pre spoločnosť
KIA. Spoločnosť NOVÝ TOPCAR, s.r.o. je tiež zmluvným partnerom pre najväčšie poisťovne, dôkazom je
certifikát udelený poisťovňou Allianz, ktorá v r. 2015 zaradila našu spoločnosť medzi TOP 25 najlepších
servisov na celom Slovensku. Prioritou našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom maximálne pohodlie pri
nákupe nového vozidla a taktiež maximálnu spokojnosť pri poskytovaní servisných služieb.
Počet zamestnancov
2549 zamestnancov
Adresa spoločnosti
NOVÝ TOPCAR, s.r.o.
Bytčická cesta 88
010 09 Žilina
http://www.topcar.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Daniela Solenská
Tel.: 041 / 7076710
Email: solenska@topcar.sk
ID: 1241358 Dátum zverejnenia: 6.4.2017
Spoločnosť: NOVÝ TOPCAR, s.r.o.

Lokalita: Dolný Kubín

Pozícia: Automechanik

