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ČO ZÍSKAŠ, AK U NÁS ABSOLVUJEŠ
PRAKTICKÉ VYUČOVANIE?

Zaujímavú prácu pod dohľadom skúseného majstra

Finančné ohodnotenie za vykonanú prácu

Plán profesijného rastu v Spanner SK

Prax s modernými technológiami

Mladý kolektív spannerákov 

Množstvo vedomostí a skúseností

Zamestnanecké výhody a benefity

Staň sa súčasťou inovatívneho 
kolektívu spannerákov a naštartuj 
svoju kariéru už počas štúdia
na strednej škole.

• 2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ
• 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
• 2433 H OBRÁBAČ KOVOV

NA AKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
SA MÔŽEŠ PRIHLÁSIŤ?

Praktické
vyučovanie

Teoretické
vyučovanie

Prihláška Učebná
zmluva

Zmluva o duálnom
vzdelávaní

www.spanner.sk/KARIERA
VIAC INFORMÁCIÍ:

AKO FUNGUJE SYSTÉM
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA?



Matej | Programátor laseru
Už počas rozhodovania a vyberania strednej školy som vedel, že
v budúcom zamestnaní bude dôležité vedieť nie len teoretické
aspekty, ale aj praktické. Preto som sa rozhodol pre SOŠ
strojnícku a jej systém duálneho vzdelávania.

Rád by som svojho budúceho kolegu ubezpečil, že výberom 
spoločnosti Spanner Sk štart svojej kariéry nasmeruje dobrým 
smerom. Sme dynamická firma, ktorá nestojí na mieste. Vďaka 
moderným výrobným priestorom a strojnému vybaveniu sa môžeme 
zaradiť medzi popredné firmy v regióne. Navyše prácu so super 
partiou priateľov, ktorí ti pomôžu nie len v práci, určite oceníš. 

Jakub | Obsluha ohraňovacieho lisu
Počas štúdia na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici sa nám 
venovali odborne zdatní učitelia a majstri, ktorí ma veľmi dobre 
pripravili na trh práce. Systém duálneho vzdelávania hodnotím 
veľmi pozitívne, nakoľko už počas školy som získal potrebné 
zručnosti a bol som tak pripravený na zvládanie zamestnania.

Aktuálne pracujem ako obsluha ohraňovacieho lisu v Spanner 
SK a na svojej práci ma baví jej rôznorodosť, učenie sa nových 
procesov a práca v skvelom kolektíve.

Tomáš | Obsluha zváracieho robotizovaného centra
Študoval som na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, kde sa nám 
venovali odborníci zo strojárskeho odvetvia, vďaka ktorým som 
absolvoval kvalitnú prax a bol som zaučený na viacerých typoch 
obrábacích strojov.

V súčasnosti pracujem v Spanner SK ako obsluha zváracieho 
robotizovaného centra. Najviac ma baví učenie sa postupov
a získavanie nových skúseností a vedomostí ohľadom 
robotizovaného zvárania. Pekné pracovné prostredie, férové 
ohodnotenie, ľudské jednanie a super kolektív ma motivujú naplno 
sa venovať svojej práci a zlepšovať sa v nej.
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017 01 Považská Bystrica

Vďaka budovaniu dlhodobých partnerstiev
s našimi zamestnancami a zákazníkmi, 
dokážeme zabezpečovať dlhodobo stabilnú 
prácu v našej spoločnosti.

Sme inovatívna strojárska firma založená v roku 2005 v Považskej Bystrici. 
Zaoberáme sa zákazkovou výrobou, vývojom, navrhovaním a konštrukciou 
produktov, výrobou prototypov a finálnych strojových zariadení.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výroby, od návrhu dizajnu
až po finálny výrobok na kľúč. Našimi zákazníkmi sú stabilné európske 
spoločnosti, ktoré pôsobia primárne v oblastiach výroby zariadení
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, zariadení na čistenie a úpravu 
vzduchu či recykláciu. 


