
Karosár - autoklampiar 

Miesto práce  
Bratislava 

Druh pracovného pomeru  
plný úväzok, živnosť 

Termín nástupu  
asap 

Mzdové podmienky (brutto) 
1 700 EUR/mesiac 
obvyklá mzda od 1 700 - 2 000€ 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Hľadáme šikovných karosárov, ktorí majú skúsenosti z autorizovaného servisu motorových 
vozidiel. 
Pracovná náplň: 
- Vyrábanie, montovanie a opravovanie plechových častí karosérií vozidiel 
- Pomocné prípravné práce pre autolakýrnika 
- Vyrovnávanie poškodených plechových častí karosérií 
- Používanie klampiarskych nástrojov, prístrojov a iných zariadení potrebných pre výkon    
   povolania 
- Pracovanie podľa príkazov a nariadení nadriadených pracovníkov 
- Dodržiavanie stanovených pracovných postupov a dodržiavanie stanovenej kvality 

vykonanej práce 

Zamestnanecké výhody, benefity 
- odborné vzdelávanie 
- moderne vybavené pracovné prostredie  
- priestor pre sebarealizáciu a iniciatívu 
- možnosť prenájmu nového automobilu za exkluzívnych podmienok 
- práca v stabilnej spoločnosti s komplexnou ponukou služieb v automobilovej oblasti 
- zamestnanecké zľavy na služby a produkty v rámci celej skupiny firiem Tempus Group, a. s. 

Informácie o výberovom konaní 
Životopis s podrobným prehľadom doterajšej praxe a motivačný list zasielajte poštou, 
elektronickou poštou. 

Oslovíme iba tých kandidátov, ktorí najlepšie vyhovujú našim požiadavkám. Za pochopenie 
Vám ďakujeme.  
Spolu s dokumentáciou nám zašlite aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v našej 
spoločnosti :  
“V zmysle Zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas na spracovanie, 
správu a archiváciu mojich osobných údajov na dobu na dobu jedného roka v spoločnosti 
Tempus Group a.s., Železiarenská 49, Košice pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.“ 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
13.2.2020 
Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná 
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov 

Požiadavky na zamestnanca 



Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské bez maturity 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
Vzdelanie v odbore 
automobilové, technické 
Vodičský preukaz 
B 
Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- prax v oblasti karosárskych prác vítaná


