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S viac než 150-ročnými skúsenosťami je spoločnosť Carmeuse popredným výrobcom vysoko kalcitického a dolomitického 

vápna, vysokopercentného vápenca a mletého vápencového kameniva, ktoré sú dôležitou súčasťou rôznych priemyselných 

procesov v oblasti oceliarstva, energetiky, životného prostredia a stavebníctva.  

Produkty spoločnosti Carmeuse prispievajú k tvrdosti ocele, čistote ovzdušia, čistejšej vode a predĺženiu životnosti ciest. Sú 

dôležitou zložkou materiálov, ktoré budujú a obnovujú infraštruktúru po celom svete.  

Spoločnosť Carmeuse v 15 krajinách západnej, strednej a východnej Európy prevádzkuje viac než 60 závodov 

zamestnávajúcich okolo 2000 zamestnancov, ktorí pracujú s vášňou pre úspech, kvalitu, efektivitu a s rešpektom voči 

životnému prostrediu.  

Ako rodinná firma so sídlom v Louvain la Neuve, Belgicko, je spoločnosť Carmeuse vedená a riadená silnými hodnotami a 

princípmi odovzdávanými z generácie na generáciu. Spoločnosť pôsobí v mnohých krajinách v západnej, strednej a 

východnej Európe, v Afrike, Ázii a tiež v Severnej Amerike.  

 

PRACOVNÁ POZÍCIA : Expedient – rušňovodič – posunovač  
MIESTO VÝKONU PRÁCE : Vápenka Slavec 

POPIS PRÁCE, ZODPOVEDNOSTÍ: 
 zodpovednosť za nakládku a vykládku produktov, ich váženie a evidencia, 
 zabezpečenie nakládky železničných vozňov v súlade s platnými predpismi ŽSR, 
 podľa vlečkového prevádzkového poriadku kontrola a riadne zabezpečenie vedenia prevádzky na 

vlečke, zabezpečenie hospodárenia so železničnými vozňami, 
 udržiavanie poriadku na zverených objektoch a zariadeniach, 

 balenie produktov, aj manuálna práca. 
 

POŽIADAVKY : 
 PODMIENKOU – PLATNÉ OSVEDČENIE o spôsobilosti viesť HDV 21, 24, resp. 511, 

 výborný zdravotný stav,  

 ochota vykonávať fyzickú prácu, 

 flexibilita; ochota pracovať v zmennej prevádzke, 

 zodpovednosť, 

 logické myslenie a schopnosť riešiť problémy, odolnosť voči stresu, 

 vítané kurz VZV, preukaz skladníka, VP sk. C výhodou. 

 

 

 

 

 

svoje životopisy posielajte na job@carmeuse.sk. V prípade potreby doplnenia informácií 

kontaktujte tel.: 058/7862290. 

 

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI : 

Ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky a chceli by ste sa zúčastniť výberového 

konania na uvedenú pozíciu, 

mailto:job@carmeuse.sk

