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DUÁLNE VZDELÁVANIE 
v spoločnos�  BRANSON ULTRASONICS, a.s.

Rozhodni sa pre duálne vzdelávanie so spoločnosťou 
Branson Ultrasonics, a.s. a Strednou priemyselnou školou 

v Novom Meste nad Váhom v odbore
         MECHANIK NASTAVOVAČ 

Pre bližšie informácie alebo možnosť dohodnúť si individuálnu exkurziu do našich výrobných 
priestorov nás kontaktujte prosím: Ing. Jozef Holoubek, Piešťanská 1202, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 0903 736 799, e-mail: jozef.holoubek@emerson.com

„PRAXUJ“ U NÁS NA SVOJEJ BUDÚCNOSTI A ZÍSKAJ:

• Sme líder vo výrobe a vývoji vibračných a laserových zváracích strojov 
 a súčasť globálnej korporácie Emerson.
• BRANSON začal v Novom Meste nad Váhom pôsobiť v roku 1995 

na základoch vtedajšieho výskumného ústavu mechanizácie a 
automatizácie (VUMA) pod značkou materskej spoločnosti Emerson

 a nadviazal na tradíciu strojárskeho priemyslu v regióne. 
• BRANSON vyvíja a vyrába zariadenia na zváranie plastov a neželezných 

kovov a patríme medzi priemyselných lídrov v tomto segmente 
priemyslu. 

•    Baví Ťa technika a chceš, aby Tvoja práca nebola nudná?
•    Chceš pracovať vo veľkej spoločnosti a mať dobrých kolegov?
•    Chceš získať istotu zamestnania v najžiadanejšej profesii na Slovensku?

• Mesačné motivačné štipendium
• Finančnú odmenu za každú hodinu 
  produktívnej práce
• Zdarma pracovné oblečenie
• Zdarma stravovanie
• Vstupný balík školských potrieb
• Odbornú prax v najžiadanejšom odbore na Slovensku
• Pracovná ponuka po skončení štúdia a ďalšieho vzdelávania
• Možnosť kariérneho postupu napríklad na pozíciu CAM programátora, 
 Mechanického konštruktéra, Servisného inžiniera a iné.

Šancu prihlásiť sa do 1. ročníka duálneho vzdelávania máš do 31.marca 2022

KTO SME?

PREČO SA PRIDAŤ PRÁVE K NÁM?

Jozef_Holoubek
(vhodné aj pre dievčatá)


