
Chcete športovať, oddychovať, relaxovať?
Využite možnosti športového areálu
v Kechneci!
Otvorené denne od 9.00 do 22.00 hod.,
informácie a objednávky na čísle
055/729 56 56.
K dispozícii sú ihriská s umelým
terragreenovým povrchom, osvetlenie a
ozvučenie celého komplexu, v zimnom
období aj ľadová plocha. Areál si môžete
prenajať pre firemné, rodinné a školské
športové dni.

www.kechnec.sk

Ak hľadáte informácie o pracovných
príležitostiach, navštívte internetovú
stránku www.kechnec.sk. Nájdete tam
prehľadne spracované informácie
o spoločnostiach, ktoré sídlia
v Priemyselnom parku Kechnec. Pravidelne
tam uvádzame aj voľné pracovné príležitosti
a kontakty na pracovníkov zodpovedných
za prijímanie zamestnancov.

Milí študenti a pedagógovia,

radi by sme vás informovali o aktuálnych pracovných
príležitostiach, ktoré môžete využiť v tesnej blízkosti
Košíc po skončení školy.

Možno ste už počuli o Priemyselnom parku Kechnec,
ktorý je všeobecne považovaný za jeden z najlepších
priemyselných parkov na Slovensku. Za posledných
6 rokov sa v ňom etablovalo už 11 spoločností a svoje
prevádzky plánujú postaviť ďalší zahraniční investori.
Priemyselný park Kechnec v súčasnosti zamestnáva
približne 1500 pracovníkov a do konca budúceho
roka toto číslo vzrastie takmer na 2500.

KECHNECKÉListy

Obec Kechnec sa snaží reagovať na aktuálne potreby, ktoré
vnímame či už zo strany mladej generácie, ale tiež od
predstaviteľov jednotlivých firiem. Deň pre študentov je
praktickým podujatím, počas ktorého sa môžete oboznámiť
s jednotlivými výrobnými procesmi a závodmi v parku
Kechnec. Túto iniciatívu obec Kechnec prevzala s cieľom
nezištne pomôcť a aj týmto spôsobom rozvíjať komunikáciu
medzi školou a praxou.

Verím, že sa u nás budete cítiť dobre.

JUDr. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

DEŇ PRE ŠTUDENTOV - Priemyselný park KECHNEC

ŠPORTOVÝ AREÁL

Poliklinika Kechnec ponúka profesionálnu zdravotnú
starostlivosť priamo v blízkosti priemyselného parku.

Primárna zdravotná starostlivosť:
• všeobecný lekár,
• detský lekár,
• gynekológ
• zubný lekár.

Sekundárna zdravotná
starostlivosť:
• internista,
• ortopéd,
• reumatológ,
• rehabilitačný lekár.

NÁJDETE NÁS

Priemyselný park Kechnec sa nachádza približne
20 km od Košíc, v južnej časti okresu Košice-
okolie, 0,5 km od hraničného priechodu do
Maďarska.
Obec Kechnec má pravidelné autobusové a
železničné spojenie. Autobusové spojenie
pokračuje až do priemyselného parku.

Vyhľadanie spojov na internete:
• www.zsr.sk
• www.cp.sk

KONTAKT
Obecný úrad Kechnec
044 58 Kechnec 19
Slovenská republika

Telefón: +421 55 728 25 11 (12)
Fax: +421 55 728 25 13
E-mail: obeckechnec@stonline.sk
www. kechnec.sk

V priestoroch polikliniky je aj lekáreň a ušno-
nosné oddelenie.
Poliklinika Kechnec plánuje rozšíriť
poskytovanú zdravotnú starostlivosť o ďalších
odborníkov. Rozšírenie však závisí od počtu
pacientov, ktorí budú využívať služby
zdravotného strediska.

Plánované rozšírenie: neurológ, urológ, očný
lekár.

Vo výstavbe je aj druhá časť komplexu, ktorá
pozostáva z operačnej sály a lôžkovej časti
s kapacitou 126 lôžok (30 zdravotníckych
lôžok, 10 geriatrických a 86 pre domov
dôchodcov).

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o
Tel.: 055 - 6148 301
Fax: 055 - 6148 304
Internetová stránka: www.getrag-ford.sk
Pracovné príležitosti: www.profesia.sk

www.getrag-ford.sk

Molex Slovakia, a.s.
Tel.: 055 – 7273 111
Fax: 055 – 7273 100
Internetová stránka: www.molex.sk
Pracovné príležitosti: mxslovakia@molex.com

KUENZ-SK, s.r.o.
Tel.: 055 - 7261 540
Fax: 055 - 7261 585
Internetová stránka: www.kuenz.com
Pracovné príležitosti: gabriela.goeblova@kuenz.com

SWEP Slovakia, s.r.o.
Tel.: 055 - 7247 111
Fax: 055 - 7247 500
Internetová stránka: www.swep.net
Pracovné príležitosti: andrea.rebejova@swep.net

Gilbos Slovensko, s.r.o.
Tel.: 055 - 7205 920
Fax: 055 - 7205 929
Internetová stránka: www.gilbos.com
Pracovné príležitosti: agnesa.medveova@gilbos.sk

V.O.D.S., a.s. Košice
Tel.: 055 - 6780 310
Fax: 055 - 6780 269
Internetová stránka: www.vods.sk
Pracovné príležitosti: anna.smidova@vods.sk

Čamaj Transport, s.r.o.
Pracovné príležitosti: camajtransport@stonline.sk

kontakty•contacts•kontakte•kapcsolatok•contactgegevens•kontakter

Schelling Slovakia, s.r.o.
Internetová stránka: www.schelling.com
Pracovné príležitosti: stefan.gritsch@schelling.at

Handtmann Slovakia, s.r.o.
Internetová stránka: www.handtmann.sk
Pracovné príležitosti: info@handtmann.sk

Dorsvet Plus, s.r.o.
Tel:  055 - 6962 905
Fax: 055 - 7287 760
Internetová stránka: www.dorsvetplus.sk
Pracovné príležitosti: dorsvetplus@stonline.sk

Evans, s.r.o.
Pracovné príležitosti: evans@atom.sk

JISIMEX, s.r.o.
Ružinská 9
040 11Košice

VŠETKO JE NA WEBE

Rehabilitačno-relaxačné služby:
• telové a rehabilitačné masáže
    rôzneho druhu,
• hydromasáž,
• sauna,
• perličkový kúpeľ,
• elektro-liečebné procedúry,
• možnosť konzultácie s fyzioterapeutom.
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MAPA PRIEMYSELNÉHO PARKU KECHNEC:

V.O.D.S. KOŠICE
www.vods.sk

Akciová spoločnosť V.O.D.S. v Priemyselnom parku Kechnec postavila Závod
na spracovanie opotrebovaných pneumatík a gumy. Závod dokáže spracovať až
46 000 ton opotrebovaných pneumatík ročne. Výstupným produktom je kvalitný
gumový granulát s možnosťou zapracovania do finálnych výrobkov – gumových
rohoží, liatych povrchov na rôzne športoviská, detské ihriská, či pre priemyselnú
sféru. Závod na spracovanie opotrebovaných
pneumatík a gumy v parku Kechnec využíva
jednu z najmodernejších technológií –
dánsku technológiu ELDAN. Spoločnosť
v prvej etape zamestnáva približne 40
pracovníkov.
Spoločnosť V.O.D.S., a.s. Košice vznikla
v roku 1990. Zákazníkom na Slovensku
a v zahraničí poskytuje komplexné služby
v oblasti nakladania s odpadmi – prepravu odpadov, zber, úpravu, zhodnocovanie,
spracovanie a zneškodňovanie ostatných a nebezpečných odpadov, poradenstvo
v oblasti životného prostredia a sanáciu starých environmentálnych záťaží.
V.O.D.S., a.s. je držiteľom certifikátov ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, BOZP
OHSAS 18001:1999, OPNO (Oprávnená organizácia na nakladanie s odpadmi)
a certifikátu č. 00009/1/2006 pre granulát z gumy opotrebovaných pneumatík.
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systémy od spoločnosti Molex
Slovakia odoberá IEE Luxembursko,
konektory a ich časti firma vyrába
pre zákazníkov v rámci celého
automobilového sveta. V budúcnosti
Molex Slovakia plánuje rozšíriť
existujúcu výrobu o výrobu
kontaktov a ich galvanizáciu.

oddeleniami či oddeleniami logistiky, cez
technické pozície od skúšobných technikov až
po enviromentalistov a končiac nemenej
dôležitými zamestnancami vo výrobe a montáži
prevodoviek. Výroba v novom závode na výrobu
prevodoviek pre motocykle začne koncom roka
2006 a o rok neskôr pribudne výroba
novovyvinutej prevodovky s dvojitou spojkou
Powershift.

Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions je
spoločným podnikom (50:50) firmy GETRAG,
špecialistu na prevodovky a firmy Ford Motor
a členom GETRAG Corporate Group. GETRAG
Corporate Group je najväčším nezávislým
výrobcom manuálnych prevodoviek na svete.
GETRAG FORD Transmissions má sídlo v Kolíne
nad Rýnom (Nemecko) a výrobné prevádzky
v Bordeaux (Francúzsko), Halewood (Veľká
Británia) a v Kolíne nad Rýnom. Naviac má aj
Vývojové centrum pre produkty v meste
Gőteborg (Švédsko).

SCHELLING SLOVAKIA
www.schelling.com

Spoločnosť Schelling Slovakia, člen rakúskeho výrobcu zariadení
na presné rezanie Schelling Anlagenbau GmbH, začala s výstavbou
nového závodu začiatkom júla 2006. Od polovice roka 2007 bude
Schelling Slovakia v Kechneci vyrábať najmä komponenty pre
produktovú radu spoločnosti Schelling Anlagenbau GmbH a jej
partnerov (Alpla, Mawera, atď.).
V rovnakom čase začne príprava inžinierov pre dizajnovanie
a softvérovú kontrolu v Košiciach. V novom závode plánuje firma
do konca roka 2007 zamestnať približne 30 ľudí. Investícia by v prvej
faze mala dosiahnuť 5 mil. EUR. Schelling Anlagenbau GmbH je
svetoznámy výrobca píl a zariadení na presné rezanie materiálov
na báze dreva, plastov, neželezných kovov a kruhových veľkoplošných
materiálov. Spoločnosť bola založená v roku 1917 a už viac ako 30
rokov je overeným partnerom pre obchodné a priemyselné podniky.

MOLEX SLOVAKIA
www.molex.sk

Molex Slovakia patrí k najväčším závodom
spoločnosti Molex v Európe a v súčasnosti
zamestnáva približne 1000 pracovníkov.
Výroba v Kechneci je zameraná na
automobilový priemysel (90 % z celkovej
produkcie), v ktorom medzi najväčších
finálnych zákazníkov patria PSA, Ford,
Renault, Siemens VDO, Yazaki,  Lear
Delphi, Deimler Chrysler. Senzorové

GETRAG FORD TRANSMISSIONS SLOVAKIA
www.getrag-ford.sk

GETRAG FORD Transmissions v Priemyselnom parku
Kechnec buduje moderný výrobný závod pre
prevodovky s dvojitou spojkou a prevodovky pre
motocykle. Investícia v celkovej výške 300 miliónov
EUR vytvorí približne 750 pracovných miest.
Spoločnosť na Slovensku ponúka príležitosti pre
profesionálov s niekoľkoročnými pracovnými
skúsenosťami, ale aj pre absolventov či študentov,
ktorí si začínajú budovať stabilnú budúcnosť.
Možnosti a príležitosti pre nových zamestnancov sú
rozmanité: počnúc obchodnými a finančnými

GILBOS SLOVENSKO
www.gilbos.com

Gilbos Slovensko je dcérskou výrobnou
spoločnosťou belgickej spoločnosti Gilbos n.v.
Firma vyrába komplexné mechatronické zariadenia
v stredne-veľkom množstve a exportuje 100 %
svojej produkcie. Výroba v novovybudovanom
závode v Priemyselnom parku Kechnec začala
v marci 2003 a Gilbos Slovensko v súčasnosti
zamestnáva takmer 50 ľudí.

EVANS

Evans je slovensko-americkou
spoločnosťou, ktorá sa zaoberá výrobou
obalov pre domácnosti (potraviny, sáčky
pre domácnosti a pod.).
Evans v Kechneci v prvej fáze plánuje
zamestnať do 20 ľudí.

KUENZ-SK
www.kuenz.com

Nový závod rakúskej spoločnosti Künz
v Priemyselnom parku Kechnec slávnostne
otvorili 19. mája 2006. V poradí tretí závod
spoločnosti vyrába samostatné konštrukčné
časti pre kontajnerové a špeciálne žeriavy, ako
aj vybavenie pre vodné elektrárne. Prvá etapa
investície je v celkovej výške 6,8 mil. EUR.
Do polovice roka 2007 Kuenz-SK plánuje
zamestnať približne 90 pracovníkov, prevažne
profesie zvárač, zámočník.

SWEP SLOVAKIA
www.swep.net

Spoločnosť SWEP podpísala dohodu o vybudovaní novej výrobnej
prevádzky v Priemyselnom parku Kechnec 26. januára 2006 .
Investícia predstavuje približne 10 mil. EUR (12 mil. USD). V prvej etape nový
závod zamestná viac ako 100 pracovníkov, z ktorých približne 80 % budú tvoriť robotnícke
profesie. Zamestnanci na Slovensku sa
pripoja ku viac ako 450 zamestnancom
spoločnosti na celom svete.

Spoločnosť SWEP je známa ako etický a
zodpovedný zamestnávateľ. Má dlhodobé
výborné vzťahy v priemysle a v komunitách
v rôznych krajinách ako sú Malajzia,
Švédsko, Švajčiarsko a Spojené štáty
americké. Spoločnosť SWEP je jedným
z vedúcich svetových dodávateľov

EVANS

DORSVET PLUS

ČAMAJ TRANSPORT

JISIMEX

GILBOS SLOVENSKO

GETRAG FORD TRANSMISSIONS SLOVAKIA vo výstavbe

SWEP SLOVAKIA vo výstavbe
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kompaktných spájkovaných výmenníkov tepla (Compact Brazed Heat Exchangers – CBEs) a súvisiacich produktov a služieb.
Spoločnosť je blízko svojich zákazníkov, so zastúpením vo viac ako 50 krajinách a s vlastnými predajcami vo viac ako 20
krajinách. Sídlo spoločnosti je v meste Landskrona vo Švédsku. Výrobné prevádzky sú v Švédsku, Švajčiarsku, Spojených
štátoch amerických a Malajzii. Spoločnosť je samostatnou spoločnosťou  v rámci globálnej korporácie Dover, ktorá je kótovaná
na burze v New Yorku (NYSE).

DORSVET PLUS
www.dorsvetplus.sk

Dorsvet Plus pôsobí na trhu od roku 1999, pričom nové priestory v Priemyselnom
parku Kechnec firma otvorila v roku 2004. Hlavnou náplňou je výroba a distribúcia
kvasenej kapusty. Dorsvet Plus spĺňa certifikát kvality ISO 9001:2001 a je držiteľom
certifikátu HACCP. Zákazníkov má na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku
a Rumunsku.

Spoločnosť Künz má vedúce postavenie
na stredoeurópskych trhoch a je jedným
z významných dodávateľov kontajnerových
a špeciálnych žeriavov. V oblasti žeriavov
pre elektrolýzu a strojov na čistenie vtokov
vodných elektrární je firma Künz dlhodobo
celosvetovo úspešná. Približne 80 až 90
percent výroby je určenej pre export.
Samozrejmosťou je certifikácia
manažmentu kvality podľa ISO 9001:2000.
Popri dvoch závodoch v Rakúsku (Hard,
Groß St. Florian) spoločnosť v tomto roku
spustila do prevádzky tretí závod na
Slovensku (Priemyselný park Kechnec).

ČAMAJ TRANSPORT
Kamiónová doprava, logistika

JISIMEX
Výroba alkoholu pre priemyselné účely

KECHNEC

JISIMEX

DORSVET PLUS

ČAMAJ

EVANS

GILBOS
SLOVENSKO

MOLEX
SLOVAKIA

V.O.D.S.
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