ZVYŠUJEME
NAŠE KAPACITY.
Doplníš naše kruhy práve ty?
Spoločnosť NAFTA a.s. vytvára
jedinečnú príležitosť nájsť uplatnenie
v zaujímavom odvetví energetiky
a v príjemnom pracovnom prostredí.

Sme medzinárodná spoločnosť
a 6. najväčší prevádzkovateľ podzemných
zásobníkov v Európe. Okrem Slovenska
aktívne pôsobíme aj v Českej republike,
Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine.

Svojou účasťou
v kombinovaných projektoch doma
aj v zahraničí sa usilujeme rozširovať
aktivity a posilňovať svoju pozíciu
významného európskeho hráča
v energetike.

OS

Vďaka iniciatíve našich zamestnancov,
efektívnemu využívaniu dlhoročného knowhow a vyspelým technológiám máme
vynikajúce predpoklady pokračovať v raste
a rozvoji našich aktivít doma aj na
zahraničných trhoch.

V krajinách strednej Európy prevádzkujeme
podzemné zásobníky, realizujeme
prieskumné činnosti a zúčastňujeme
sa projektov na skladovanie energie
z obnoviteľných zdrojov.

P O LO Č N O S T

I

Trvalou prioritou je pre
nás spoľahlivá a bezpečná
prevádzka.

Naši zamestnanci, ich zodpovednosť
a spoľahlivosť, sú základom úspechu
spoločnosti. Ich spokojnosti, odbornému rastu
a osobnému rozvoju preto venujeme
maximálnu pozornosť.

Zaujímavé profesie u nás nájdu nielen
skúsení odborníci, ale i čerství absolventi
stredných a vysokých škôl.

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, +421 (0)2-4024 2111, info@nafta.sk, www.nafta.sk
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Každý má možnosť
kariérne rásť

Ponúkame ti príležitosť
rásť spolu s nami

Ponúkame odborné vzdelávanie,
školenia, rozvojové programy
pre zamestnancov, ale aj účasť na
konferenciách a rôznych domácich
a zahraničných projektoch.
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Sme rastúca medzinárodná
spoločnosť, ktorá vytvára jedinečnú
príležitosť nájsť uplatnenie
v zaujímavom a rozvíjajúcom sa
odvetví. Len spokojní a motivovaní
zamestnanci sú pilierom úspechu. Preto im
vytvárame férové a priateľské pracovné
prostredie.

Z VOJ A K ARIÉRNY R A
B N Ý RO
ST

Staráme sa o tvoj
komfort a pohodlie
Výhody a benefity sa snažíme prispôsobiť
potrebám našich zamestnancov. V závislosti
od typu profesie poskytujeme širokú škálu
lákavých benefitov. Máme pracovnú pohodu,
ponúkame flexibilný pracovný čas či home office.
Príspevok na regeneráciu, voľno v deň svadby či
pri iných životných udalostiach alebo platené dni
voľna pri chorobe, tzv. „sick days“ sú pre nás
samozrejmosťou. Podporujeme aj aktívny životný
štýl, celoslovenské podujatia Do práce na bicykli,
či Od Tatier k Dunaju, organizujeme teambuildingy a firemné akcie spojené so zábavou.

Dôležitá je rovnováha
Pozitívne pristupujeme k rovnováhe
osobného a pracovného života.
Zamestnanci majú kľúčové postavenie
v rozvoji našej spoločnosti, preto ich
pracovnému pohodliu venujeme
maximálnu pozornosť. Snažíme sa
dosiahnuť spokojnosť našich zamestnancov pri napĺňaní pracovných cieľov.
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PRIDAJ SA
K PROFESIONÁLOM
V NAŠICH
KRUHOCH.
Získaj skúsenosti
od špecialistov v oblasti.
Prečo práve
NAFTA a.s.?

Viac ako 105 rokov pôsobenia nám
dáva istotu, že dokážeme svojim
zamestnancom poskytnúť stabilitu
a pevné hodnoty vychádzajúce z tradície.
Sme členom európskej energetickej skupiny
EPH (Energetický a průmyslový holding),
ktorú tvorí viac ako 50 spoločností
a zamestnáva takmer 25 tisíc ľudí.

Buď súčasťou
medzinárodných
projektov.

NEPREMEŠKAJ
VÝNIMOČNÚ
PRÍLEŽITOSŤ RÁSŤ
V MEDZINÁRODNEJ
SPOLOČNOSTI,
KDE AJ TVOJ NÁPAD
MÔŽE BYŤ
PRÍNOSOM

www.nafta.sk/kariera

