
MATADOR Automation, s.r.o.
v Dubnici nad Váhom.

Máme dlhoročné skúsenosti s profesionálnymi dodávkami
riešení v širokom spektre automatizácie procesov výroby,
montáže a logistiky. Garantujeme vysoko kvalitné
riešenia automatizácie na kľúč.

Vlastné kapacity koncepčného plánovania, mechanickej konštrukcie, elektro-plánovania, simulácií, vývoja špeciálnych
aplikácií a softvéru, programovania PLC a robotov, výroby, montáže a servisu umožňujú spoločnosti pokrývať celý proces
aktivít od návrhu až po realizáciu vrátane uvedenie do prevádzky vo virtuálnom aj reálnom prostredí. 

Prítomnosť kvalifikovaného personálu a odborného technického know-how zaručuje spoločnosti pozíciu Top Lídra na
trhu. V rámci spoločnosti sú činné dve divízie, Industry Automation a Factory Automation.

1. Industry Automation zastrešuje hlavne veľké projekty pre zváracie linky
    vozidiel, Body-in-White.

2. Factory Automation zastrešuje projekty jednoúčelových
    zariadení, či plne alebo semi-automatizovaných liniek určených
    na výrobu, montáž či logistické procesy.

Čo ponúkame

Počas svojej histórie sa spoločnosť stala tradičným a spoľahlivým partnerom pre mnoho nadnárodných spoločností,
ktorým umožnila posunúť sa na novú úroveň a zefektívniť činnosť. 

Spoločnosť MATADOR Automation je tu pre všetkých kandidátov, ktorí majú záujem o prácu v automatizácií,
zastrešujúcu výrobné, montážne, či logistické procesy.

O nás

·  Prácu v inovatívnej a prosperujúcej spoločnosti

·  Dovolenkový a vianočný príplatok (13. a 14. plat)

·  Bezplatnú výučbu cudzích jazykov v pracovnom
  čase a na pracovisku

·  Doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier,
  príspevok zamestnávateľa 2,2 % z hrubej mzdy

·  Finančný príspevok na stravovanie

·  Vernostný program podľa odpracovaných rokov
  a príspevky nad rámec Zákonníka práce

·  Bohatý sociálny program, pravidelné Teambuildingy,
  športové podujatia a zájazdy

·  Možnosť kariérneho rozvoja v rámci spoločnosti
  a skupiny

·  37, 5 hodinový fond pracovného týždňa a mnoho iného

·  Prácu v mladom kolektíve dynamickej spoločnosti



Voľné pracovné pozície:

Spolupráca so školami
MATADOR Automation úzko spolupracuje najmä s technickými univerzitami na Slovenku. Spoluprácu realizujeme
formou podpory riešenia diplomových prác, možnosťou stáže, prípade brigády, realizujeme prednášky o automatizácii
a podporujeme mladé talenty. Medzi našich hlavných partnerov na univerzitnej pôde patria STU BA – FEI, kde máme
lokalizovanú vývojovú kanceláriu, NCR (Národné centrum robotiky), TUKE – novo-otvorená pobočka 
MATADOR Automation v KE, Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, UNIZA. 

Mimo univerzitnej pôdy podporujeme mladé talenty z nášho regiónu vo forme krúžku programovania a robotiky
na SOŠ Trenčín.

Neváhaj a kontaktuj nás, dávame možnosť študentom prepojiť teóriu s praxou v spolupráci
s profesionálmi v najinovatívnejšej automatizačnej spoločnosti na Slovensku.

Ing. Jana Golejová   
+421 917 404 411, jana.golejova@matador-group.eu, www.matador-group.eu

1. “MATADOR Automation je zdravá firma, ktorá si vie oceniť prácu svojich ľudí. Pri každodennej práci sa tu stretávame
   s najnovšími technológiami, ktoré nás posúvajú vpred a čo ma teší je, že dávame priestor študentom na ich sebare-
   alizáciu a rozvoj v rôznych oblastiach, čoho príkladom som bol ešte ako študent aj ja.“ 
  
   meno: Ing. Marek Buday 
   pozícia: Vedúci softvérového vývoja

2. “Mladý, priateľský a súdržný kolektív, ktorý ma podnecuje k sebarozvoju a rastu. Aj to robí z MATADOR Automation
    zamestnávateľa, u ktorého sa oplatí pracovať.“

    meno: Vierka Tichá
    pozícia: Nákupca

3. “Pracujem tu už niekoľko rokov a som rád, že firma neustále napreduje a rozvíja sa v rôznych oblastiach,
    vďaka čomu nemáme nikdy stereotyp. Páči sa mi, že mávame originálne firemné akcie, ktoré si viackrát do roka
    vždy naplno užijeme : ).“

    meno: Michal Husár
    pozícia: Mechanik – elektrikár, teamleader

Čo hovoria zamestnanci

·  Konštruktér

·  PLC Programátor

·  Aplikačný programátor

·  Elektroprojektant

  Projektový manažér  

·  Simulačný špecialista

·  Robotik

·  Vývojár špeciálnych robotických aplikácií

·  Technológ


