Obráběč kovů s náb. přísp. 40.000 Kč / i pro kluky
po škole
28 000 - 32 000 Kč
Jihlava

Základní informace
Jsi čerstvě po škole a právě se poohlížíš po prvním zaměstnání? Chceš získat praxi ve společnosti, která je
předním výrobcem součástí pro vstřikovací formy? Rádi ti nabídneme 5 týdnů dovolené, 13. plat plus i
například náborový příspěvek 40.000 Kč. Ozvi se nám, přilož svůj životopis a my se ti obratem ozveme.

Náplň práce
obrábění v souladu s výkresovou dokumentací
práce v řídícím systému (Fanuc / Heidenhein)
spolupráce s kolegy ve výrobě, kteří Tě v tom nenechají a vždy Ti rádi pomůžou

Požadavky
min. vyučen - vhodné pro absolventy technických oborů
znalost výkresové dokumentace + práce s technickými měřidly
výhodou je praxe ve strojírenské společnosti (stačí školní praxe)
ochota pracovat v nepřetržitém provozu (krátký/dlouhý týden)

Nabízíme
náborový příspěvek 40.000 Kč
5 týdnů dovolené
příspěvky na penzijní a životní pojištění
příspěvky na stravování
cafetérie
možnost vzdělávání přes kurzy a školení
bonusy a finanční prémie
lokalita: Knínice

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku. Tato pracovní nabídka je
vhodná také pro: práce v Třebíči, práce v Jihlavě, práce v Moravských Budějovicích, operátor výroby,
seřizovač, programátor, volná práce, práce ihned, práce ve výrobě, práce u cnc strojů, cnc stroje, frézař,
CNC, soustružník

Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)
bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

