Pro naše zákazníky zajišťujeme již několik desetiletí
nejen finální výrobu, ale i návrh a vývoj komplexních výfukových systémů nejvyšší
kvality určených pro celoevropský automobilový, námořní a plynárenský průmysl.
Jsme držitelem certifikátů ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.
Chcete být součástí našeho týmu?
Právě teď rozšiřujeme tým a hledáme nové pracovníky na pozici:

Seřizovač Robotů/CNC strojů
Vaší hlavní činností bude seřizování programů a nastavení požadovaných parametrů svářecích Robotů
či CNC tvářecích strojů (2D Laser, ohybačky trubek, Lisy apod.), v případě dosažení vyšší kvalifikace i
tvorba úplně nových programů pro tyto stroje, a základní údržba svěřených strojů. Dále pak asistence
při řízení svěřených pracovišť (tj. metodické vedení spolupracovníků, kteří stroje po seřízení
obsluhují).
Praxe výhodou, avšak možnost nástupu i bez zkušeností (zaškolení zajistíme zdarma).
co vám nesmí chybět:
uživatelská znalost počítačových technologií, schopnost obsluhy PC stanic
manuální zručnost, zodpovědnost, pečlivost a samostatnost
základní znalost čtení technických výkresů (3-souřadnicového -XYZ- parametrického systému)
schopnost pracovat dle technologické dokumentace (postupy, návodky, vzorky a výkresy)
znalost principů sváření výhodou (metoda MIG/MAG)
zájem o týmovou práci ve výrobě
praxe v řízení vysokozdvižných vozíků (ještěrek) výhodou
nabízíme:
hlavní pracovní poměr
dvousměnný provoz, volné víkendy, možnost navýšení výdělku dobrovolnými přesčasy
náborový příspěvek, pravidelné bonusy za neabsenci
50% příspěvek na závodní stravování nebo stravenky
stabilní finanční ohodnocení , zaměstnanecké půjčky a zálohy na mzdu
příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (hluk)
příplatky a bonusy za každé nestandardní služby (přesčasy, víkendy a svátky, zlepšovací návrhy, …)
věrnostní dodatečná dovolená (5 týdnů)
příspěvek na penzijní/životní pojištění
zvýhodněné volání v rámci firemní skupiny i pro členy rodiny
možnost řešení ubytování či dopravy pro větší skupiny zaměstnanců ze stejné lokality
zázemí stabilní a rychle se rozvíjející se společnosti, mladý a optimistický kolektiv
Nástup možný IHNED
místo výkonu: naše výrobní závody v Zalužanech či v Letech (u Písku)

Pokud vás nabídka oslovila, kontaktujte nás na: Jitka.Cignerova@autometal.net (ozveme se Vám zpět)
Nechce se vám čekat? Zavolejte ihned na tel. 778 536 781.
Jsme tu pro vás pondělí až pátek, od 8:00 do 15:00.

