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Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.: 

  
Elektrikár / opravár rušňov 
Nástupný plat 1100,-€ brutto + kvartálne odmeny až do výšky dvoch základných platov ročne, po zaučení 
úprava platu 
Požiadavky: 

•         min. stredoškolské vzdelanie s maturitou 
•         zručnosť, pozornosť, praktické myslenie, spoľahlivosť  
•         pozícia je vhodná aj pre absolventa 

•         jednozmenný pracovný režim 

Posunovač 
Pre uchádzača, ktorý nemá spôsobilosť na výkon funkcie posunovača ponúkame nástupný plat 700,-€ 
brutto. Po získaní spôsobilosti, ktorú hradí zamestnávateľ + osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + kvartálne 
odmeny až do výšky dvoch základných platov ročne 
Pre uchádzača so spôsobilosťou a platnými skúškami nástupný plat 750,-€ brutto + 100,- € brutto + 
kvartálne odmeny až do výšky dvoch základných platov ročne 
Požiadavky: 

•         stredoškolské vzdelanie s maturitou 
•         zručnosť, pozornosť, praktické myslenie, spoľahlivosť  
•         pozícia je vhodná aj pre absolventa 

•         výborný zdravotný a psychický stav 

•         nepretržitý pracovný režim 

Elektrikár / údržbár a opravár žeriavov 
Nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny + kvartálne odmeny až do výšky dvoch základných platov 
ročne, po zaučení zvýšenie platu o 200,- € brutto 
Požiadavky: 

• min. stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore elektrotechnika 

• vodičský preukaz sk. B 

• zručnosť, flexibilita, dobrý zdravotný stav 
 
Mechanik strojov 
Nástupný plat 790,-€ brutto + kvartálne odmeny až do výšky dvoch základných platov ročne, po zaučení 
úprava platu 
Požiadavky: 

• stredoškolské vzdelanie v odbore strojný mechanik (vrátane odborných zameraní), resp. v odbore 
mechanik opravár - stroje a zariadenia 

• pozornosť, praktické myslenie, spoľahlivosť 

• pozícia je vhodná aj pre absolventa 

• jednozmenný pracovný režim 
 

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. 
V prípade záujmu o niektorú pracovnú ponuku, pošlite nám prosím Váš životopis na: hr@metrans.sk. 
V predmete mailu označte prosím názov pozície. Pre bližšie informácie v súvislosti s voľnými pozíciami, kontaktujte 
prosím personálne oddelenie na tel. čísle: +421313234257 alebo +421918776927. 
 
Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sú v súvislosti s realizáciou výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných 
údajov uchovávané po dobu šesť mesiacov. Po tejto lehote v zmysle toho istého zákona budú Vaše osobné údaje zlikvidované. 

Získané osobné údaje nikomu neposkytujeme, nesprístupňujeme ani nezverejňujeme. Vo vzťahu k ich spracúvaniu majú 
uchádzači všetky práva dotknutej osoby, vrátane práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie a blokovanie.  
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