Spoločnosť PLEZURO s.r.o. výrobca exkluzívneho oblečenia je novovzniknutá
mladá fungujúca prevádzka so sídlom v Piešťanoch. Hľadá talentovaného,
tvorivého jedinca, ktorý vie premietnuť svoje vzdelanie do modelovania
a konštrukcie strihov v systéme PDSTailorXQ od firmy ClassiCAD a súčasne sa
nebojí nových výziev. Chce neustále napredovať, zlepšovať alebo zúročiť svoje
doterajšie vedomosti, prípadne skúsenosti alebo aj nadobudnúť nové a to
rozšírením škály svojho pôsobenia v novej dimenzii odevníctva.

Zamestnanecké výhody, benefity :
- Práca na zaujímavých projektoch
- stabilná práca
- príjemný pracovný kolektív
- dlhodobá perspektíva zamestnania
- osobnostný a profesionálny rozvoj
- individuálny systém benefitov
Informácie o výberovom konaní :
Vopred ďakujeme za prejavený záujem. Vzhľadom na veľký počet uchádzačov
budeme kontaktovať len vybraných kandidátov.
Miesto výkonu práce: Piešťany
Požiadavky na zamestatnanca :
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. Stupňa
Vzdelanie v odbore : Textilné
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk výhodou

Ostatné znalosti : vodičský preukaz B

Osobné predpoklady a zručnosti :
- flexibilita, samostatnosť
- chuť stále sa učiť
- pracovať samostatne aj v tíme
Stručná charakteristika spoločnosti :
PLEZURO s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje
čo najkvalitnejšie zhotovenie
výrobkov od samostatného strihania až po konečnú úpravu žehlením a finálne
balenie, technické a technologické odborné poradenstvo, vysokú technologickú
odbornosť spojenú s kvalitou šitia a časovú flexibilitu, profesionalitu pracovníkov
ako aj ochranu životného prostredia. Toto sú hlavné charakteristiky spoločnosti. Pre
splnenie tohto kréda firma disponuje vyhovujúcimi pracovnými priestormi pre 29 ľudí,
kde týmto ľuďom zabezpečujeme aj sociálne istoty. Investovali sme nemalé
prostriedky na nákup nových šijacích stojov pozostávajúcich od jednoihlových
strojov, Overlockov , Interlockov, Flatlockov a špeciálnych strojov v celkovom
v počte 43. Naše strojové vybavenie je pripravené pre kompletné zhotovenie
výrobkov širokého sortimentu pletenej spodnej bielizne a nočnej bielizne a taktiež
výrobkov vrchného oblečenia z úpletu pre voľný čas ako aj výrobkov ľahkej
konfekcie s mesačnou kapacitou výrobnej prevádzky až 6000ks. Sme jediná a prvá
certifikovaná dielňa na Slovensku, ktorá získala medzinárodný certifikát GOTS.
Adresa spoločnosti :
PLEZURO s.r.o.
Prevádzka :
Vrbovská cesta 48/A
921 01 Piešťany
http://plezuro.com
Ďakujeme Vám za Váš záujem pracovať v našej spoločnosti a v prípade záujmu
pošlite svoj životopis .
Kontakt :
Kontaktná osoba :
Jozef Múdry – konateľ,
poslať životopis : e-mail: mudry@plezuro.com

