OBRÁBĚČ KOVŮ – SOUSTRUŽNÍK
HLEDÁME KOLEGU
na pozici

•
•
•
•

(KONVENČNÍ SOUSTRUH)
(mzda až 35.000 Kč | nástupní bonus 20.000 Kč)

Jsme zavedený český výrobce diamantového / CBN nářadí s dlouholetou tradicí sahající až do roku 1933.
60 % produkce exportujeme do celého světa. Naše výrobky jsou využívány v obrovské šíři průmyslu
(automobilový, letecký, potravinářský, lékařský, dřevařský, keramický, …).
Mezi naše zákazníky patří veliké světové koncerny i malé firmy. Obsluhujeme ročně přes 1.000
pravidelných zákazníků.
Do našeho týmu hledáme kolegu ochotného podílet se na růstu firmy ve výborném kolektivu zkušených
pracovníků.

POŽADUJEME
•
•
•
•
•

SOU obráběč kovů / SŠ strojní, technická (praxe na konvenčním soustruhu vítána)
Znalost čtení výkresové dokumentace a znalost práce s měřidly
Manuální zručnost, odpovědnost, samostatnost
Ochota pracovat ve 2-směnném provozu
Práce při kusové výrobě (praxe vítána)

NABÍZÍME
•

Možnost výdělku od 26.000 – 35.000 i více …!!! (včetně bonusů a příplatků)
o

•
•

dle zkušenosti, pracovního nasazení, plnění norem, ochoty práce přesčas, kvality práce, ...

o příplatek 8 Kč/hod za odpolední práci
o Příplatek 25 % za práci přesčas
o Příplatek 50 % za práci v sobotu
Náborový příspěvek 20.000 Kč
Po zapracování, pracovní poměr na dobu neurčitou

DALŠÍ BENEFITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 dny dovolené navíc nad zákonný rámec
Obědy za 36 Kč – výběr ze 4 jídel
Firemní pracovní oděv a obuv + praní pracovního oblečení
Odměny za odpracované roky + odměny k životnímu jubileu
Klimatizované pracoviště
Vánoční večírek a sportovní odpoledne pro zaměstnance
Odměnu za doporučení nového kolegy na vybrané pozice
Možnost dalšího růstu a dovzdělání se na CNC zařízení (Heidenhain / Fanuc)
Zvýhodněný mobilní tarif
Příspěvek na podporu zdraví
Příspěvek pro zaměstnance na brýle / čočky
Očkování proti chřipce hrazené zaměstnavatelem
Pracovní volno nad rámec zákona (svatba, narození, úmrtí)
Příspěvek na dětskou rekreaci pro děti zaměstnanců

Životopisy zasílejte na:
Email: jdrozdova@urdiamant.com
Poštou: Urdiamant, s.r.o. | Personální oddělení | Dolnostudénská 715/3 | 787 01 Šumperk
Telefonické dotazy: + 420 583 366 522 (Drozdová Jana)

