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Spoločnosť AWS –Slovakia Group momentálne obsadzuje 
pozície Operátor SMT, Technik elektrotechnických 

zariadení. 
  
AWS Electronics Group je jedným z popredných európskych špecialistov poskytujúcich 
Electronics Manufacturing Solutions (EMS), ktorý ponúka služby počas celého životného 
cyklu elektronických výrobkov od návrhu cez výrobu, až po servis a opravy. AWS Group má 
podniky vo Veľkej Británii a na Slovensku, ktoré ponúkajú zmluvnú montáž výrobkov a 
osadzovanie DPS. AWS Group poskytuje kompletné riešenie na kľúč od konceptu návrhu po 
podporu počas celého životného cyklu výrobku, reaguje na rôzne technické požiadavky 
svojich zákazníkov v tomto vysoko náročnom technologickom odvetví a to tým, že ponúka 
odborné zručnosti vrátane podpory dizajnu; rýchlej výroby prototypov; kompletnej montáže a 
testovania produktov; high-end SMT montáž DPS; komplexnú elektromechanickú montáž; 
montáž káblových zväzkov a podporov počas celého životného cyklu výrobkov formou 
údržby a opráv (MRO).  
Vo výrobných závodoch spoločnosti AWS zamestnávame odborníkov so skúsenosťami v 
rôznych oblastiach: 

• Rýchla príprava prototypov 
• Kompletná montáž výrobkov a testovanie 
• Najmodernejšia SMD montáž 
• Komplexná  elektro - mechanická montáž 
• Montáž káblov a káblových zväzkov 
• Opravy a údržba počas celej životnosti 
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Spoločnosť AWS –Slovakia s.r.o., momentálne obsadzuje 
pracovné pozície:  

➢ Technik elektrotechnických zariadení 
➢ Operátor SMT  

Otázky týkajúce sa mzdového ohodnotenia budú zodpovedané 
individuálne, pri osobnom stretnutí. Pracovné požiadavky na 
pracovnú pozíciu nie sú uvedené z dôvodu vlastného 
zaškolenia. Spoločnosť AWS – Slovakia, s.r.o. hľadá mladých, 
inteligentných a zručných kandidátov s možnosťou kariérneho 
rastu. Radi sa s Vami stretneme , radi zodpovieme na všetky 
Vaše otázky a zároveň Vám poskytneme možnosť nahliadnúť 
do výrobných priestorov a zoznámiť sa s okolím pri osobnom 
stretnutí. 
  

kompletný tréning bude poskytnutý. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených telefónnych číslach 

alebo nám napíšte na nižšie uvedené e-mailové adresy. Na Vaše otázky veľmi radi 
odpovieme. 

Kontaktná osoba: Katarína Verníčková 
Tel.: + 421 (0) 43 5504 326 

                           : Monika Šnapková 

Tel.:+ 421 (0) 949 191 214 

E-mail: katarina.vernickova@awselectronicsgroup.sk 
E-mail: monika.snapkova@awselectronicsroup.sk
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