Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu
v spoločnosti ELBA, .a.s.

V školskom roku 2016/2017 spoločnosť realizuje odborné vzdelávanie v systéme duálneho
vzdelávania v nasledovných odboroch so Súkromnou strednou odbornou školou
technickou, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Odbor: 2430 H operátor strojárskej výroby
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 1
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 4 dni teoretického vyučovania a 6
dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar
nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10,
Žiar nad Hronom a od 2. ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti ELBA, a.s. pod
vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov ELBA, a.s. Presné dni vykonávania teoretického
a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2016 v rozvrhu
vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného učebného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:
Obsluha CNC strojov
Nástrojár
Prevádzkový zámočník

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu obmeny zamestnancov každoročne prijmeme na túto pozíciu 1-2 zamestnancov

Odbor: 2679 K mechanik mechatronik
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 1
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dni teoretického vyučovania a 5
dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar
nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku a v 1. Polroku 2 ročníka v dielňach odborného výcviku
SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2. polroka 2. ročníka na pracoviskách praktického
vyučovania spoločnosti ELBA a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov ELBA a.s.
Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so
SSOŠT do 31.8.2016 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:

Mechatronik prípadne Elektrikár – údržba a servis elektronických zariadení
Prevádzkový technik údržby
Technik údržby pre pneumatiku a hydrauliku

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu obmeny zamestnancov každoročne prijmeme na túto pozíciu 1-2 zamestnancov

Odbor: 2411 K mechanik nastavovač
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 1
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dni teoretického vyučovania
a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar
nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku a v 1. Polroku 2 ročníka v dielňach odborného výcviku
SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2. polroka 2. ročníka na pracoviskách praktického
vyučovania spoločnosti ELBA a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov ELBA a.s.
Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so
SSOŠT do 31.8.2016 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:
Zoraďovač CNC strojov
Zoraďovač tvárniacich strojov
Uplatnenie aj ako nástrojár, prevádzkový zámočník

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu obmeny zamestnancov každoročne prijmeme na túto pozíciu 1-2 zamestnancov

Adresa a telefonický kontakt pre podávanie prihlášok na duálne vzdelávanie:
Poštová adresa: ELBA a.s., Československej armády 264/58,967 01 Kremnica
Mailová adresa: darina.hanusova@elba.sk
Meno zamestnanca: Ing. Darina Hanusová, Manažérka ľudských zdrojov
Telefonický kontakt: 045 670 42 15

