Konstruktér/technolog s možností postupu na tech. řed.
Hledáte dlouhodobou a stabilní práci?
Zajímáte se o hutnictví nebo strojírenství a průmyslovou
automatizaci?
Pak hledáme přesně Vás!

Náplň práce
řešení technických problémů (elektro, konstrukce strojů,
tavení skla, formy)
zajišťování a realizace plánu technických oprav ve výrobě
spolupráce na technologickém zlepšování procesů
zajišťování optimálního využití strojů a energií
plnění stanovených technických cílů a zlepšení procesů
v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
spolupráce se všemi odděleními napříč celé společnosti
po zapracování postupný růst až na vedení technického
úseku

Nabízíme

Požadujeme

zaměstnání na hlavní pracovní poměr
ve významné společnosti s dlouholetou tradicí

SŠ/VŠ vzdělání technického směru (nejlépe v oblasti
hutnictví nebo strojírenství)

školení, včetně adaptačního plánu

praxi na obdobné pozici (technologie, konstrukce)

telefon, notebook a další potřebné pracovní pomůcky

orientaci ve strojních zařízeních a nových technologiích
(všeobecný přehled)

motivující finanční ohodnocení s velkou možností dalšího
růstu
prostor pro seberealizaci a postup ve své pracovní kariéře
možnost podílet se na dalším rozvoji společnosti
spolu s růstem další možné benefity
místo výkonu práce: Poděbrady (možnost poskytnutí
ubytování)
nástup ihned

technické myšlení, pečlivost, schopnost dotahovat věci
do konce
osobní předpoklady pro budoucí výkon manažerské role,
ochotu učit se novým zkušenostem
dynamickou a flexibilní osobnost, schopnost práce
pod stresem
dobrá znalost práce na PC (MS Office, Excel),
řidičský průkaz skupiny B

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 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.

