
 
 
 

Milé študentky a študenti,  
 
hľadáte si svoju prvú prácu a chcete začať správne? Prihláste sa do nášho talentového programu 
Growww pre čerstvé absolventky a absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia a staňte sa 
súčasťou jednej z najmodernejších spoločností v oblasti rafinérsko-petrochemickej výroby v strednej 
a východnej Európe. Hľadáme talentované absolventky a absolventov so zručnosťami v oblastiach: 
ekonómia, financie, manažment, environmentalistika, IT, elektrotechnika, strojníctvo, logistika.... 
 
Prihlásiť sa môžete do 31. mája 2022 na https://slovnaft.sk/growww 
 
Čo ti ponúkame? 

 prácu na plný úväzok, adekvátny plat a veľa príležitostí na rozvoj 

 širokú ponuku benefitov a príspevkov 

 k dispozícii budeš mať celý rok školiteľku alebo školiteľa, ktorí ťa všetko naučia a počas 

programu ti budú neustále k dispozícii 

Čo ťa v programe Growww čaká? 

 Na začiatku growwwáckeho roka stretneš svojho tútora a spoznáš spoločnosť. 

 Zúčastníš sa na podujatí s názvom Onboarding Day, kde spoznáš ostatné growwwáčky a 

growwwákov a stretneš tu aj najvyššie manažérky a manažérov z celej Skupiny MOL. Takto to 

vyzeralo minulý rok.   

 Počas roka sa zúčastníš na tréningoch, zameraných na tvoj osobný rozvoj a spoznáš vybrané 

prevádzky ako súčasť komplexného Business Education Programme. 

 Počas roka budete v malých tímoch spolupracovať na projekte Team Task Competition. 

 Naším cieľom je nájsť výnimočné talenty, preto najlepším účastníčkam a účastníkom projektu 

ponúkneme trvalý pracovný pomer. 

„Slovnaft sa navonok môže mladým ľuďom javiť ako tradičná výrobná spoločnosť, ktorej podnikanie 
sa sústreďuje len na výrobu palív. Opak je však pravdou. Sme veľmi dynamická a moderná spoločnosť 
a neustále hľadáme nové možnosti rozvoja nášho podnikania v budúcnosti. Sme významní 
podporovatelia rôznych CSR aktivít a projektov s cieľom ochrany životného prostredia. Staráme sa 
nadštandardne o svojich zamestnancov, spolupracujeme s komunitami, podporujeme krásne a 
spoločensky prospešné projekty. Život v Slovnafte nie je preto len o biznise, je hlavne o našej 
budúcnosti, a ako sa na ňu čo najlepšie pripraviť.“ Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov 
spoločnosti Slovnaft. 
 
Všetky informácie o programe Growww sú na stránke https://slovnaft.sk/growww 
Pozrite si našu aktualizovanú Stratégiu 2030+ Shape Tomorrow.  
 
Prajeme veľa úspechov pri ukončení štátnych skúšok a tešíme sa na teba.  
 
Tím Slovnaft  
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