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KraussMaffei Group patrí medzi popredných sve-
tových dodávateľov strojov a zariadení na výrobu a 
spracovanie plastov a gumy. 
Jej produkty a služby pokrývajú celé spektrum 
vstrekovacích, reaktívnych lisovacích a vytlačovacích 
technológií, čo spoločnosť posúva na jedinečnú pozí-
ciu v rámci odvetvia.
KraussMaffei Group je riadená inováciami a svoje 
výrobky, procesy a služby dodáva ako štandardné 
alebo na mieru šité riešenia, ktoré poskytujú trvalú 
pridanú hodnotu v celom hodnotovom reťazci zákazníka.

KraussMaffei Group na Slovensku 
sa zaoberá výrobou a montážou elektrických a 
hydraulických vstrekolisov a strojov na reaktívne 
spracovanie. Výrobný závod v Sučanoch je navyše 
kompetenčným centrom skupiny pre výrobu skriňových

Vstúpte do sveta 
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elektrorozvádzačov. Našou súčasťou je aj kovoobrába-
nie v kusovej alebo malosériovej výrobe. V oddelaniach 
v Sučanoch a Žiline pracujeme  na vývoji a zákazkovej 
konštrukcii našich produktov s cieľom podporiť miest-
ny aj globálny inžiniersky dopyt po všetkých značkách 
skupiny KraussMaffei. Ponúkame zaujímavé pracovné 
príležitosti prevažne pre absolventov s technickým 
zameraním.

Výhody v našej spoločnosti:
– Motivujúce pracovné prostredie a  kontakt s  
 najmodernejšími technológiami
– Sociálne benefity, pružný pracovný čas (mimo
 výrobných pracovníkov)
– Individuálne tréningové a jazykové kurzy 
– Kariérne možnosti v medzinárodnom prostredí  
 našej skupiny v Európe a v Ázii
– Pozitívna pracovná atmosféra v mladom a 
 dynamickom kolektíve
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Ako výrobná spoločnosť pôsobiaca v  strojárs-
kom priemysle hľadáme odborníkov a absolventov 
prevažne v nasledovných oblastiach:

- Mechanická konštrukcia
- Elektrokonštrukcia a technológia
- Software Engineers, Industrial Engineers
- CNC programovanie
- Nákupcovia a referenti logistiky
- Výrobná oblasť: montáž, elektrovýroba, 
 CNC obrábanie

V prípade vášho záujmu 
sme vám k dispozícii 
priamo u nás!

Na vybrané oblasti hľadáme kandidátov so 
znalosťou nemeckého alebo anglického jazyka 
alebo so znalosťami špecifických programov 
stanovených na danú pozíciu. Radi privítame 
angažovaných, otvorených a tímových kolegov, 
ktorí majú záujem pôsobiť s nasadením v me-
dzinárodnom prostredí. 

Kontaktovať nás môžete uz počas vášho štúdia. 
Poskytneme vám bližšie informácie o aktuálnych 
pracovných príležitostiach alebo vám pripravíme 
spoluprácu formou stáže. Získajte svoje prvé 
neoceniteľné pracovné skúsenosti priamo u nás.
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Spoločnosť KraussMaffei Group so sídlom v 
Mníchove uvádza svoju ponuku na trh pod značkou 
KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff a Netstal 
pre zákazníkov v automobilovom, baliarenskom, 
farmaceutickom, stavebnom priemysle a v odvetí 
elektrických, elektronických a domácich spotrebičov. 
Medzinárodná KraussMaffei Group pokračuje v dlhej 
tradícii inžinierskej dokonalosti a v súčasnosti má 
približne viac ako 4 000 zamestnancov, ktorí vďaka 
svojej angažovanosti a kvalitne odvedenej práci 
zabezpečujú úspech tejto značky. 
V súčasnosti pracuje v závode v Sučanoch viac ako 
400 ľudí, čím táto výrobná pobočka patrí k jednej 
z najväčších v KraussMaffei Group. Investície a 
rozširovanie spoločnosti vytvára nový priestor práve 
pre budúcich zamestnancov ako ste vy!

Viac informácii o pracovných ponukách 
nájdete na stránke:

Kontaktná osoba v prípade otázok:
Recruiter: Ing. Katarína Maťovčíková
E-mail: job@kraussmaffei.com alebo
katarina.matovcikova@kraussmaffei.com
Telefón: +421 43 3250223

www.kraussmaffeigroup.sk

Stručné informácie 
o KraussMaffei Group                    
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