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Naše inovácie a úspech sú založené na kreativite a výkone našich zamestnancov na všetkých úrovniach. Každý si
zastáva svoju pozíciu a berie svoje pracovné úlohy vážne, čím nastáva možnosť ďalej sa rozvíjať a rozširovať si svoje
pracovné skúsenosti a poznatky.
Ak chceme v budúcnosti obstáť v na podnikateľskom trhu, je potrebné byť pripravený na zmeny a akceptovať ich. Každú
zmenu považujeme za výzvu a vidíme v nej nové šance pre rozvoj firmy. Preto u našich zamestnancov kladieme veľký
dôraz na flexibilitu a stanovujeme dlhodobé ciele. Tak majú zamestnanci možnosť neustáleho rozvoja a učenia sa
najnovším technológiám a možnostiam.
Zamestnancom firmy je ponúkaná tímová práca, otvorená komunikácia a neustála informovanosť vedením firmy.
Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje, že okrem nových zákaziek, zásobovania, skvalitňovania pracovného prostredia,
plnenia termínov, zabezpečovania nových technológií na jednotlivých pracoviskách a ostatných činností je ľudský faktor
najdôležitejším aspektom pre splnenie výrobných cieľov v súlade so stratégiou firmy.
Toto sa snažíme dosahovať najmä plánovaním v oblasti ľudských zdrojov a to prostredníctvom informovanosti žiakov
a študentov základných, stredných, vysokých škôl ale aj potenciálnych zamestnancov našej firmy o podmienkach
zamestnania.
Žiaci a študenti odborných škôl strojárenského zamerania môžu v našej spoločnosti absolvovať exkurzie priamo vo
výrobnej hale.
V rámci spolupráce so strednými odbornými školami poskytujeme študentom možnosť absolvovať v našej spoločnosti na
základe ich žiadosti odbornú prax.
Spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – absolventom stredných odborných a vysokých škôl
poskytujeme možnosť absolventskej praxe ako na výrobnom, technickom tak i na obchodno-ekonomickom úseku.
ANDRITZ Jochmann s.r.o. ponúka svojím zamestnancom skupinové, ale aj individuálne možnosti vzdelávania sa – a to
formou seminárov, kurzov, školení, no žiaduce je aj samoštúdium a neustále si dopĺňanie najnovších poznatkov.
Ak je pre Vás dôležitá dobrá pracovný klíma, moderné pracovisko a máte záujem sa ďalej rozvíjať a budovať svoju
kariéru zašlite k nám svoj štruktúrovaný životopis a Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných
údajov. Spoločnosť ANDRITZ Jochmann s.r.o. si vyhradzuje právo osloviť len vybraných uchádzačov.

