
Pridajte
sa k nám!

DUÁLNE 
VZDELÁVANIE
V spolupráci so strednými odbornými školami v programe 
duálneho vzdelávania ponúkame možnosť pripraviť sa na 
budúce povolanie v modernom a inovatívnom pracovnom 
prostredí stabilnej medzinárodnej spoločnosti v odboroch:

2487 H 01 - autoopravár - mechanik 
2487 H 02 - autoopravár - elektrikár 
2487 H 03 - autoopravár - karosár

Zistite viac nawww.arriva.sk

KTO SME:
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, 
zamestnáva vyše 53 000 zamestnancov a ročne prepravuje 2 miliardy 
cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB). 
Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku už 
viac ako 10 rokov a je najsilnejším súkromným 
poskytovateľom služieb v autobusovej doprave 
v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí 
v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom 
kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú 
a komerčnú autobusovú dopravu. Prevádzkuje vlakové spojenie Nitry 
s Prahou a službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. 

ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje  
1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť 
a centrála.

V prípade záujmu zapojenia sa do programu Duálneho vzdelávania 
a otázok Vám radi odpovieme na čísle 0915 308 308  prípadne e-mailom 

na adrese: praca@arriva.sk.

Naše servisné strediská vykonávajú nasledovné služby:

Naša servisná spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s opravami a servisom 
autobusov. Vykonávame autorizovaný servis vozidiel SOR, Solaris a IVECO. 

Starostlivosť o vozidlový park s 1 350-timi autobusmi je pre nás všetkých veľká 
zodpovednosť. Naši kolegovia sa na 19-tich servisných pracoviskách zodpovedne 

starajú o prevádzkyschopnosť vozidiel. Ročne vykonajú 45 000 opráv  
a prehliadok, aby sa v našich autobusoch cítili cestujúci pohodlne a bezpečne.

4
kraje

2 400
zamestnancov

1 350
autobusov

72mil.
kilometrov ročne

80mil.
cestujúcich ročne

údržba a oprava cestných
motorových vozidiel 

IVECO, KAROSA, 
MERCEDES, SOR

autorizovaný servis 
SOR, IVECO, 

SOLARIS

diagnostika 
autobusov 

IVECO, SOR 

 technické prehliadky vozidiel 
(laserová geometria, 

brzdová stolica) 

opravy väčšieho 
rozsahu 

(SO a GO)

pneuservis

lakovnícke práce

klampiarske práce



Počas vzdelávania u nás
Vám GARANTUJEME:

PONÚKAME:

Hmotné zabezpečenie študentov 
•	 Osobné ochranné pracovné  

prostriedky. 
•	 Stravovanie v čase praktického 

vyučovania plne hradené  
zamestnávateľom. 

Finančné zabezpečenie študentov
•	 Podnikové štipendium  

od 2. ročníka za každý kalendárny 
mesiac školského vyučovania, 
ktorého výška sa odvíja od  
prospechu žiaka, dochádzky  
a disciplíny:  

 9 2. ročník  20 - 50 € 
 9 3.  –  4. ročník 30 - 60 € 

•	 Odmena za produktívnu prácu  
od 2. ročníka vo výške 50 %  
- 100 % minimálnej hodinovej 
mzdy v závislosti od navštevo-
vaného ročníka denného štúdia, 
zručnosti študenta, kvality 
a náročnosti vykonanej práce: 

 9 2. ročník 50 – 80 %, 
 9 3. - 4. ročník 50 - 100 %

Benefity
•	 Počas absolvovania praktickej 

prípravy v servise príspevok  
na cestovanie až do výšky 100 %

Po skončení štúdia vám ponúkame perspektívu zamestnania 
v trvalom pracovnom pomere, čím získate:

•	 Zaujímavú prácu v nadnárodnej 
spoločnosti

•	 Stabilné zamestnanie a príjem, 
zodpovedajúce ohodnotenie

•	 Možnosť osobného rozvoja

•	 Ďalšie odborné školenia  
v oblasti opravy a údržby  
motorových vozidiel

•	 Príspevok na doplnkové  
dôchodkové sporenie

Zoznam certifikovaných servisných stredísk 
Arriva Service s.r.o. zapojených do Duálneho vzdelávania: 

 � Bratislavská cesta 1804,  
Komárno  

 � Štúrova 72, Nitra                                    
 � Kpt. Nálepku 1, Levice
 � Považská 2, Nové Zámky 
 � Sládkovičova 4, Štúrovo 
 � Pod Kalváriou 4602/72A, 

Topoľčany  
 � Staničná 27, Zlaté Moravce
 � Pribenická, Kráľovský Chlmec 
 � Partizánska 1, Michalovce 

 � M. R. Štefánika 3128/1,  
Dolný Kubín 

 � Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš
 � Mláka 4/6, Námestovo
 � Bystrická cesta 62, Ružomberok
 � Oravická 601/1, Trstená 
 � Dopravná 3, Trebišov 
 � Nitrianska 5, Trnava
 � Dopravná 7, Piešťany
 � Železničná 329/21, Senica

•	 Praktickú prípravu na povolanie priamo v praxi - množstvo 
cenných praktických skúseností pod odborným dohľadom 
našich skúsených kolegov. 

•	 Po ukončení štúdia prácu v niektorom z našich  
19 SERVISNýcH PRAcOVíSK.

Firemné benefity: 
 9 7,5 hodinový pracovný čas
 9 plne hradené cestovné  

dopravnou spoločnosťou ARRIVA 
v rámci dochádzky do zamest-
nania (okrem regiónu TT a RK)

 9 služobné mobilné telefóny pre 
každého zamestnanca,  
zvýhodnené volania aj na 
súkromné účely 

 9 zvýhodnené cestovné vlakom 
ARRIVA EXPRES Nitra – Praha 
(aj pre rodinných príslušníkov) 
 
 

 9 nenávratný finančný  
príspevok na kúpu osobného 
auta + zvýhodnený leasing 

 9 finančný príspevok pri životných 
a pracovných jubileách

 9 stravné lístky v hodnote 4,20 € + 
príspevok zamestnávateľa  
na stravu nad rámec zákona

 9 stravné lístky za vyčerpanú  
dovolenku 15 dní v hodnote 3 € 

 9 náborový príspevok pri  
sprostredkovaní získania nového 
zamestnanca – vodiča autobusu

 9 ďalšie benefity vyplývajúce 
z Kolektívnej zmluvy


