K TO SME?

»» Sme pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje
na dlhoročné tradície varenia a konzumácie
piva na Slovensku.
»» Sme súčasťou úspešnej nadnárodnej skupiny.
»» Naše značky budujeme a staráme sa o ne v lokálnom
prostredí pomocou najmodernejšieho technického
vybavenia.
»» Podporujeme rozvoj schopných a pracovitých ľudí!
»» Náš úspech stojí na vysokej profesionalite
a cieľavedomej práci našich ľudí.

Začni svoju kariéru v spoločnosti

Pivovary Topvar!

POZRI AKÉ MÁŠ

U NÁS MOŽNOSTI!
Hľadáme študentov a absolventov
vysokých škôl z odborov ekonomických,
stavebných, chemicko-technologických,
technických, elektrotechnických
či logistických!
LETNÉ PLATENÉ STÁŽE
Nauč sa, ako funguje jedna z najväčších pivovarníckych
spoločností, a otvor si cestu k excelentnej kariére!

»» 10 týždňov v priebehu prázdnin (platené & full-time)
»»
»»
»»
»»
»»

s možnosťou týždenného neplateného voľna
Práca na reálnom projekte
Tréning prezentačných zručností a konzultácie
Spoločná teambuildingová akcia všetkých stážistov
Finálna prezentácia pre náš top manažment
Najúspešnejší stážisti dostanú možnosť pokračovať v Trainee
programe alebo formou skráteného či plného úväzku
TECHNICAL GRADUATE PROGRAMME
Najúspešnejší stážisti technických stáží budú mať možnosť
pokračovať na ceste stať sa jedným z našich vrcholových
manažérov!

»»
»»
»»
»»
»»

24 mesiacov (platené & full-time)
Práca na reálnych medzinárodných projektoch
Tréningy soft-skills
Možnosť zloženia medzinárodnej pivovarníckej skúšky
2 špeciálne Trainee programy:
Brewing
Packaging Engineering
INFO O MOŽNOSTIACH, KTORÉ TI SPOLOČONOSŤ
PIVOVARY TOPVAR PONÚKAJÚ, NÁJDEŠ NA

www.topvar.topjobs.sk

OT VÁRAME LETNÉ PLATENÉ
STÁŽE 2016 PRE ŠTUDENTOV

4. A 5. ROČNÍKOV

VYSOKÝCH ŠKÔL
Nájdi si tú svoju v Bratislave
či vo Veľkom Šariši!
TÉMA STÁŽE V TRADE MARKETINGU – BRATISLAVA

»» Ako ušiť event na mieru
(3E analýza – eventy, exekúcia, efektivita)
TÉMY STÁŽÍ VO VEĽKOM ŠARIŠI
Výroba

»» Monitoring spotreby elektrickej energie a jej optimalizácia
na sladovni Šariš

»» Zmapovanie sanitačných CIP procesov a ich optimalizácia
na oddelení výroby piva

»» Zisťovanie príčin nárastu kyslíka v BBT a jeho optimalizácia
na oddelení výroby piva
Stáčanie

»» Optimalizácia chodu liniek – riešenie dopravníkov
Energetika

»» Podrobná mapa rozvodných potrubí
Chceš stráviť leto v Českej Republike?
Pozri na www.prazdroj.jobs.cz a prihlás sa na letnú
platenú stáž do Plzeňského Prazdroja!
STAŇ SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU A NAŠTARTUJ SVOJU
KARIÉRU A PROFESIJNÝ RAST!
STÁŽE, KTORÉ ŤA POSUNÚ ĎALEJ SÚ NA

www.topvar.topjobs.sk & www.prazdroj.jobs.cz

