Dělník/ice sklářské výroby (odnašeč, strojník, seřizovač)
Hledáte dlouhodobou a stabilní práci?
Jste pracovitý/á, spolehlivý/á, pečlivý/á, pozorný/á,
bystrý/á, fyzicky zdatný/á a manuálně zručný/á?
Pak hledáme přesně Vás!

Náplň práce
provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací
hutní výroby v nepřetržitém provozu (po-pá 8 hod
směny, každý 2. víkend 12 hod směny)
odnašeč/ka: obsluha zařízení a manipulace s výrobky,
odnášení skla do chladicího systému
strojník/ice: seřizování linky na výrobu skla a obsluha
sklářských strojů a zařízení (dohled a odebírání hotových
výrobků včetně provádění běžné údržby a kontroly)
seřizovač/ka: seřizování linek na výrobu skla a dohled
na provádění běžné údržby, spolupráce s technology
provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
výrobků
úklid na pracovišti a další úkoly dle nařízení nadřízeného

Nabízíme

Požadujeme

zaměstnání na hlavní pracovní poměr

základní vzdělání (výhodou vyučen zámečník nebo
opravář zemědělských strojů, případně SŠ strojní)

školení
možnost rychlého růstu na pozici »Strojník sklářského
zařízení« (strojník, seřizovač)
zaměstnanecké benefity (příspěvky na důchodové
pojištění, na stravování, na masáže, na rekreaci,
výrazné slevy na produkty společnosti, aj.)

flexibilitu, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost,
aktivní přístup k práci
ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (po-pá 8 h
směny, každý 2. víkend 12 h směny)

místo výkonu práce: Poděbrady
nástup možný ihned

Zaujala Vás nabídka?

739 488 911

Máte-li o práci zájem, dostavte se osobně k pohovoru každý pracovní den od 9 do 11 hodin
nebo nás v pracovní dny od 7 do 15 hodin kontaktujte telefonicky na číslech
739 488 911 (Kateřina Horsinková), 325 602 215, 325 602 216, případně nám na jednu z adres
e-mail:
personalni@crystal-bohemia.com

Crystal BOHEMIA, a.s.
personální oddělení, Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady

zašlete vyplněný dotazník nebo Váš strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis s odůvodněním, proč Vás tato
pozice zaujala. Odesláním životopisu či žádosti o zprostředkování zaměstnání souhlasíte se zpracováním Vašich osobních
dat dle zákona č.101/2000 Sb. Na předem dohodnuté schůzce Vás podrobněji seznámíme s pracovními podmínkami.
V případě, že se do 3 týdnů neozveme, vybrali jsme jiného uchazeče.

