
Pracovná pozícia :    

Produktový fotograf, DTP grafik MP KOVANIA  

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Si skúsený produktový fotograf a kreatívny grafik? 
Más skúsenosti s tvorbou produktových katalógov? 
Hľadáme práve Teba. Zapoj sa do nášho pracovitého tímu 
a pomôž nám rýchlejšie napredovať s tvorbou produktových katalógov, brožúr, 
a iných grafických podkladov. 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Hľadáme kolegu/kolegyňu do nášho tímu, ktorý bude stabilným a dlhodobým pilierom našej 
firmy. 
 
Kandidátovi, ktorý nám pomôže napredovať a zrealizovať naše vízie ponúkame: 
 

• Stabilnú pracovnú pozíciu v profesionálnom kolektíve 
• Zaškolenie 
• Príjemné pracovné prostredie 
• Zľavy na náš sortiment 
• Vstup do fitnes centra, MULTISPORT karta 
• Miestnosť na odreagovanie so stolným futbalom, šípkami, TV a ďalšie 
• Pitný režim, káva, čaj 
• Bezplatné parkovanie 
• AG pravidelné testovanie zdarma 
• Vitamíny 
• Stravné lístky 

a pripravujeme ďalšie 

Informácie o výberovom konaní 
Sme slovenská zodpovedná a stabilná rodinná firma, ktorá stavia nielen na spokojnosti 
zákazníkov, ale aj na spokojnosti všetkých zamestnancov. 
Do nášho tímu hľadáme zodpovedného, pracovitého, lojálneho a príjemného kolegu/kolegyňu, 
ktorý hľadá zaujímavú a stabilnú prácu na dlhšie obdobie. 
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite prosím CV (najlepšie s fotografiou) v slovenskom 
jazyku na adresu: 
martinka@mp-kovania.sk 
 



Do predmetu svojej správy uveďte prosím pozíciu, na ktorú reagujete. Vopred ďakujeme 
všetkým záujemcom o pozíciu, odpovieme však len tým, ktorí spĺňajú naše požiadavky. 
 
 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

Vzdelanie v odbore 
Grafik, Fotograf, dizajnér 

Jazykové znalosti 
Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) 

Ostatné znalosti 
Microsoft Excel - pokročilý 

Počet rokov praxe 
Grafik, fotograf, dizajnér 
3 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
• Znalosť grafických programov 

Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 
 

• Ovládanie fototechniky 
• Zvládnutie práce DTP 
• Kreatívnosť a schopnosť navrhovať vlastné riešenia 
• Časová flexibilita a precíznosť 
• Zodpovedný prístup k pracovným úlohám 
• Schopnosť rýchlo sa učiť nové veci 
• Ochota a príjemné vystupovanie 
• Proaktívny prístup 
• Sledovanie nových trendov 
• Dobrá tímová spolupráca s ostatnými oddeleniami 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 



MP KOVANIA - spoločnosť so slovenským kapitálom založená v roku 2002. Od tohto obdobia 
pôsobíme v oblasti dverných kovaní a doplnkov na celom území Slovenskej republiky a od roku 
2008 aj na území Českej republiky. Prevádzkujeme veľkoobchodný a maloobchodný predaj so 
sieťou maloobchodných partnerov na celom území SR a ČR. V tejto oblasti dlhodobo budujeme 
meno kvalitného a spoľahlivého partnera. Naša spoločnosť vo svojej činnosti vsádza na stabilitu, 
spoľahlivosť v poskytovaní produktov a služieb, na kvalitnú a ochotnú predajnú i popredajnú 
starostlivosť. MP KOVANIA to je nekonečný výber kľučiek. Sme stabilnou spoločnosťou s jasnou 
víziou rozvoja na najbližších 5 rokov. 
Aktuálne sme zrealizovali výstavbu novej modernej budovy o rozlohe 3500 m2, z toho len 
predajňa má 1200 m2 so vstupom od Rožňavskej ulice. 
Pre komfortnú prácu sme vybudovali 600 m2 moderných a útulných kancelárskych a 1700 m2 
skladových priestorov. 
Pre novú predajňu pripravujeme obnovu európskeho sortimentu a vývoj nových produktov v 
Číne. 
http://www.mp-kovania.sk 
 
Mzdové podmienky (brutto) 
1 500 - 2 000 EUR/mesiac Pri živnosti dohoda EUR / hodina 
Druh pracovného pomeru 
plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu (brigády), živnosť 
Termín nástupu 
ihneď / dohoda 
Miesto práce 
Bratislava 
 

Počet zamestnancov 
20-24 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 
Peter Martinka - MP Servis 
Bojnická 10  
831 04 Bratislava 
http://www.mp-kovania.sk 
 


