
Bližšie informácie k združenému postu SKLADNÍK – ŠOFÉR – MONTÁŽNIK. 

Sme firma, ktorej hlavným predmetom je prevádzkovanie veľkoobchodu s 

kancelárskym nábytkom, kancelárskymi stoličkami a kovovým nábytkom.  

V prvom rade by sme chceli obsadiť post ŠOFÉR-MONTÁŽNIK. U tohto postu väčšina 

práce spočíva v šoférovaní s nákladnými autami do 3,5t denne 100 – 300km a v 

manipulácii s nábytkom, kde jedna krabica váži 5 – 45 kg. V silnejších obdobiach, 

ako napr. v koncoročných mesiacoch, treba tých krabíc premiestniť, preniesť, uložiť 

(niektoré zmontovať) aj viac ako 150 denne. Zároveň je u nás obvyklé, že začatá 

práca sa musí dokončiť. Ide napr. o montáž, ktorú neukončujeme len preto, že je 

koniec pracovnej doby. 

Pridruženým postom k postu ŠOFÉR-MONTÁŽNIK je post SKLADNÍK. Tu je veľmi 

dôležité naozaj vedieť ovládať vysokozdvižný vozík a mať k tomu aj oprávnenie. 

Skladník by mal mať vysoko vyvinutý zmysel pre poriadok. Je to nevyhnutné aj preto, 

že skladníci nesú hmotnú zodpovednosť za sklad a tovar v ňom. Skladník pripravuje 

tovar pre šoférov niekedy aj v inej ako bežnej dobe, ak si to situácia vyžaduje. 

Prípadne šofér, ktorý rozváža nábytok pre viacerých odberateľov sa nevráti s tovarom 

pre posledného zákazníka v aute len preto, že už je po pracovnej dobe. 

Samozrejmosťou je starostlivosť o tovar naložený v aute. Musí sa teda umiestniť v 

aute a pripevniť tak, aby sa počas prevozu nepoškodil. 

Niekedy, keď sa nám podarí dobrá, väčšia zákazka mimo Bardejov a je potrebné 

zmontovať väčšie množstvo nábytku, trvá to aj 2-3 dni. Je to síce len zriedka, ale 

stáva sa to. 

Sklad sa nachádza na Priemyselnej 3767 (oproti KAMAXu - cez cestu), kancelárske 

priestory firmy sa nachádzajú na Duklianskej 3516 (budova SOMEX - NÁBYTOK 

TRUDON). 

Základné podmienky: 

1. súhlas s hrubou mzdou v rozmedzí 650 – 1000 EUR 

2. ovládať vysokozdvižný vozík s patričnou praxou (zaučíme) 

3. ovládať problematiku skladového hospodárstva aspoň na základnej úrovni 

Takže ak spĺňate horeuvedené podmienky a súhlasíte s tým, čo ponúkame a ste 

pripravený nepozerať na hodinky kým práca nie je úplne dokončená, tak pošlite svoj 

životopis e-mailom na adresu: personalista@trudon.sk. V prípade spĺňania 

podmienok a zhody v týchto zásadných veciach, Vám pošlem termíny, v ktorých 

budú osobné prijímacie pohovory. 

Ubytovanie v Bardejove neposkytujeme. Strava je riešená vydávaním stravných 

lístkov. 

V Bardejove 10.11.2018               Ing. Stanislav Šesták, OFFICE PRO - TRUDON 


