Operátor do výroby | 1 směna
25 000 - 32 000 Kč
Břeclav

Základní informace
Přijmeme šikovné lidi do jednosměrného provozu v moderní společnosti. která neustále roste! Hledáme
technicky zdatné lidi, kteří se nebojí fyzické práce a ideálně se zkušeností z výroby. Pokud Vám praxe chybí
– nevadí! Zaučíme si Vás. Tak pošlete životopis a my se Vám ozveme na zpět.

Náplň práce
práce ve výrobě dle výkresové dokumentace
kontrola kvality jednotlivých dílů a celých výrobků
dodržování bezpečnosti práce
práce s materiálem a následná komplementace zařízení
možnost využití svářečských či elektro dovedností

Požadavky
SOU či příslušnou praxi
praxe ve výrobní společnosti výhodou
orientace ve výkresové dokumentaci
práce s měřidly výhodou
svářečský průkaz či vyhláška 50 výhodou

Nabízíme
stabilní práci na HPP v prosperující společnosti i v době krize
práci na 1 směnu (jen ranní)
týden dovolené navíc
možnost využití jazykových kurzů
příspěvky na stravné či možnost závodního stravování
příspěvek na penzijko
možnost se ve firmě posunout a další

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.
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!

