Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu
v spoločnosti SAPA Profily, .a.s.

V školskom roku 2016/2017 spoločnosť realizuje odborné vzdelávanie v systéme duálneho
vzdelávania v nasledovných odboroch so Súkromnou strednou odbornou školou
technickou, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Odbor: 2430 H operátor strojárskej výroby
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 2
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 4 dni teoretického vyučovania a 6
dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar
nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10,
Žiar nad Hronom a od 2. ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti SAPA Profily a.s.
pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov SAPA Profily a.s. Presné dni vykonávania
teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2016
v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného učebného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:
Piliar – frézar
Operátor balenia
CNC operátor
Galvanizér – navešovač

Predpoklad zamestnania: Na vyššie uvedených pracovných pozíciách pracuje najvyšší počet
zamestnancov. Každý rok máme z uvedených pozícií odchod zamestnancov napr. do
starobného/predčasného dôchodku a iné dôvody odchodu zo zamestnania (zmena bydliska,
zdravotné dôvody, iná ponuka práce ...).

Odbor: 2679 K mechanik mechatronik
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 1
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dni teoretického vyučovania a 5
dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar
nad Hronom, praktické vyučovanie v 1.ročníku a v 1.polroku 2.ročníka v dielňach odborného výcviku
SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2.polroka 2.ročníka na pracoviskách praktického

vyučovania spoločnosti SAPA Profily a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov SAPA
Profily a.s. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ
v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2016 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:
Mechatronik prípadne Elektrikár – údržba a servis elektronických zariadení

Predpoklad zamestnania: V spoločnosti na danej pozícií pracuje obmedzený počet zamestnancov.
Fluktuácia je minimálna.

Odbor: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 1
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dni teoretického vyučovania
a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar
nad Hronom, praktické vyučovanie v 1.ročníku a v 1.polroku 2.ročníka v dielňach odborného výcviku
SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2.polroka 2.ročníka na pracoviskách praktického
vyučovania spoločnosti SAPA Profily a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov SAPA
Profily a.s. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ
v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2016 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:
Zoraďovač CNC strojov
Programátor CNC strojov (uprednostnení sú kandidáti s vysokoškolských vzdelaním)
Alternatívne CNC operátor

Predpoklad zamestnania:

V závislosti od zákazkovej náplne. Každý rok spoločnosť prijíma
operátorov CNC. Zoraďovačom sa stane zamestnanec po nadobudnutí skúsenosti s našimi
zariadeniami, pričom počet zoraďovačov je limitovaný (1 zoraďovač na 10 CNC operátorov)

Odbor: 22 62 K hutník operátor
Počet učebných miest pre školský rok 2016/2017: 2
Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dní teoretického vyučovania
a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar

nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku a v 1.polroku 2.ročníka v dielňach odborného výcviku
SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2.polroka 2.ročníka na pracoviskách praktického
vyučovania spoločnosti SAPA Profily a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov SAPA
Profily a.s. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ
v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2016 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej
spoločnosti na nasledovných pozíciách:
Hutný lisiar

Predpoklad zamestnania: Prevádzka lisovne je našou kľúčovou výrobnou prevádzkou. Niekoľko
rokov daný odbor nebol otvorený, generácia kvalifikovaných hutných lisiarov nám postupne
odchádza do dôchodku. Predpoklad zamestnania 2-3 zamestnanci ročne. Je to práca pri lisoch, na
studených pílach alebo ako obsluha vytvrdzovacích pecí.

Adresa a telefonický kontakt pre podávanie prihlášok na duálne vzdelávanie:
Poštová adresa: Sapa Profily a.s., Na Vartičke 7, 96501 Žiar nad Hronom
Mailová adresa: danka.simova@sapagroup.com
Meno zamestnanca: Mgr. D. Šimová, Manažérka ľudských zdrojov
Telefonický kontakt: 0918 775 245

