Předák směny ve výrobě /13. plat + příspěvek na
PHM
30 000 - 35 000 Kč
Brno-venkov

Základní informace
13. plat, 5 týdnů dovolené plus i příspěvek na pohonné hmoty Vás čekají ve společnosti, která se zaměřuje
na výrobu z kovových materiálů a zároveň patří mezi stabilní zaměstnavatele v kraji. Tudíž pokud jste se
setkali s vedením i menšího týmu a výrobní prostředí Vám není cizí, určitě nám zašlete životopis a my se
Vám rádi ozveme.

Náplň práce
řízení menšího týmu operátorů ve výrobě
zajištění optimalizace materiálu určeného k výrobě
kontrola kvality výrobků
řešení krizových situací na pracovišti

Požadavky
min vyučen - nejlépe technického směru
zkušenost ve výrobní/strojírenské společnosti (team leader, směnový mistr, mistr, předák, parťák,
zástupce mistra, ..)
praxe s vedením týmu - u nás velkou výhodou
ochota pracovat ve třísměnném provozu
samostatnost a spolehlivost

Nabízíme
13. plat
docházkový bonus
5 týdnů dovolené
příspěvek na benzín/naftu
příspěvek na sport a kulturu
zvýhodněné mobilní tarify pro tebe i tvoji rodinu
firemní akce
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
odměny za doporučení zaměstnance na většinu pozic
Lokalita: Židlochovice

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: mistr ve výrobě, mistr, směnový mistr, práce ve výrobě, volná práce, práce Břeclav, práce
Brno, práce ihned, team leader ve výrobě, parťák, předák, práce Hustopeče
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!

