
 

 

 

 

Študentom odborov technického zamerania ponúkame  

odbornú platenú stáž v skúšobnom laboratóriu  

so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov 
 

Čo ponúkame: 

−  možnosť nadobudnúť skúsenosti v oblasti skúšobníctva 

Skúšame požiarnu odolnosť, ale aj iné vlastnosti rôznych stavebných výrobkov zlepšujúcich 

požiarnu bezpečnosť stavieb; pracujeme s modernými meracími systémami a prístrojmi 
 

−  možnosť byť prvý pri inováciách v oblasti stavebných výrobkov a materiálov 

Sme nezávislá tretia strana, ktorá skúša a hodnotí prototypy, novo-vyvinuté a inovatívne 

stavebné výrobky, uchádzajúce sa o svoje miesto na trhu 
 

−  možnosť spolupráce s poprednými svetovými výrobcami stavebných výrobkov 

a materiálov 

Väčšina našich zákazníkov pochádza zo zahraničia a komunikácia s nimi prebieha prevažne 

v angličtine; výstupné dokumenty z nášho skúšobného laboratória vydané v angličtine  

sú akceptované v rámci EÚ a tiež v Dubaji, aktuálne rozširujeme svoju autorizáciu aj pre Qatar 
 

−  možnosť využiť svoje technické nadanie 

Výsledky skúšok spracovávame a vyhodnocujeme v súlade s normovými metodikami, 

posudzujeme konštrukcie stavebných výrobkov z hľadiska požiarnej odolnosti, dodržiavame 

podmienky stanovené v STN EN ISO/IEC 17025: 2018 vrátane napr. zabezpečenia 

metrologickej nadväznosti a vyhodnotenia neistoty meraní 
 

−  možnosť byť súčasťou nášho priateľského kolektívu aj po ukončení stáže 

Dlhodobo rozširujeme naše skúšobné kapacity a tiež rozsah našich ponúkaných služieb 

a preto sa aj náš kolektív rozrastá 
 

−  zaujímavé platové ohodnotenie 

Čo požadujeme: 

− praktickú znalosť angličtiny na dobrej úrovni v hovorovom aj písanom prejave 

− praktickú znalosť MS Office (MS Word a MS Excel) 

− praktickú znalosť čítania technickej dokumentácie 

− záujem študovať technické normy a uplatňovať ich požiadavky v praxi 

− schopnosť zodpovednej práce v tíme, ale aj samostatne 

Miesto stáže: FIRES, s.r.o., Akreditované skúšobné laboratórium, Batizovce, Slovensko 

Trvanie stáže: min. 8 týždňov, formou dohody o vykonaní práce, pracovnú dobu 

dohodneme individuálne 

Viac informácií o našej firme nájdete na www.fires.sk. 

V prípade záujmu o stáž pošlite prosím Vašu žiadosť a životopis na adresu: 

gasperova@fires.sk a my Vás budeme kontaktovať. 

Tešíme sa na spoluprácu! 


