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Spoločnosť BWG k.s. v Prešove, ktorej materskou firmou je nemecká strojárska firma 
BWG Bergwerk- und Walzwerk-Maschinenbau GmbH, ponúka nasledovnú pracovnú pozíciu: 

Programátor C# 

Miesto práce: BWG k.s., Dilongova 15A, 080 01 Prešov 
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 
základný plat od 1000,- EUR brutto/mesiac, v závislosti od odbornej kvalifikácie 
a skúseností, plus iné odmeny a prémie 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

- príprava špeciálnych aplikácii (modelov, komunikačného rozhrania a i.) pre hlinikársky 
a oceliarsky priemysel 

- vývoj komplexných technických riešení podľa požiadaviek zákazníka a najnovších 
technologických trendov 

- práca v tíme programátorov na medzinárodných projektoch 
tvorba projektovej dokumentácie pri návrhu nových plne automatizovaných výrobných 
liniek 

- uvedenie do prevádzky a odladenie u zákazníka 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- znalosť Microsoft Visual Studio (C#) na vývoj a údržbu databázových aplikácií, DLL 
(Dynamic Link Libraries) a komunikačného rozhrania (gateway) 

- skúsenosti s SQL databázami (špeciálne Microsoft SQL Server) a programovanie SQL 
skriptov 

- príprava aplikácií na základe špecifikácie a požiadaviek zákazníkov 
- inštalácia a konfigurácia PC určených pre priemysel, príprava podkladov 
- skúsenosti so vzdialenou správou a VPN 
- Microsoft Office na pokročilej úrovni (Excel makrá atď.) 
- Zodpovednosť, iniciatíva, tvorivosť a tímová práca, samostatnosť, flexibilita, analytické a 

koncepčné myslenie 
- ochota cestovať do zahraničia 

 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

- práca v úspešnej spoločnosti s medzinárodným zázemím a pôsobnosťou 
- možnosti odborného a profesionálneho rastu, podpora vzdelávania v odbore 
- bezplatné kurzy nemeckého a anglického jazyka, možnosť absolvovania jazykových 

kurzov v zahraničí 
- práca v tvorivom kolektíve 
- flexibilný pracovný čas 
- iné benefity v sociálnej a zdravotnej oblasti 
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Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa 

 
Vzdelanie v odbore: elektrotechnické 

Jazykové znalosti: 

Nemecký jazyk alebo Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B1) 
 

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Materskou spoločnosťou firmy BWG k.s. je nemecká strojárska firma BWG Bergwerk- und 
Walzwerk-Maschinenbau GmbH so sídlom v Duisburgu, ktorá je známa už od roku 1955 
svojími vysokokvalitnými výrobkami a riešeniami v hutníckej oblasti. Dcérska spoločnosť 
v Prešove bola založená v roku 2004. BWG je celosvetovo úspešnou spoločnosťou v oblasti 
oceliarstva, strojárstva a stavby zariadení. Naša ponuka služieb zahŕňa plánovanie, 
konštruovanie a realizáciu strojov a technických zariadení na kľúč - od projektovania až po 
uvedenie do prevádzky u zákazníkov. V úzkej spolupráci s našími zákazníkmi neustále 
realizujeme inovácie, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a vedú k lepšej 
kvalite výrobkov, produktivite a energetickej účinnosti s čo najväčším prínosom pre životné 
prostredie. Okrem oceliarského priemyslu sme už dlhé roky spoľahlivým partnerom 
popredných svetových výrobcov v priemysle neželezných kovov, najmä v hlinikárstve. Náš 
medzinárodný úspech je založený na know-how, osobnom nasadení a dlhoročnom prepojení 
našich zamestnancov so spoločnosťou. 
Ďalšie informácie o našej materskej spoločnosti: www.bwg-online.com. 
 
 

Vzbudili sme Váš záujem o spoluprácu na medzinárodnej úrovni? 

Podporíme Vaše silné stránky a po úspešnom zaškolení Vás poveríme zodpovednými 

a zaujímavými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Vašu žiadosť spoločne so životopisom a motivačným listom adresujte na:  

personal@bwg-online.sk  

Tel.: 051 747 10 10 
 
 

 


