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 šikovné pracovníky na pozici:

Zámečník/Nástrojař
Vaší hlavní činností bude technická podpora našich vývojových projektů, tj. zejména výroba vzorků a
prototypů, svářecích a kontrolních přípravků (zámečník), či lisovacích forem (nástrojař) dle vzorku
finálního produktu nebo výkresu, případně 3D modelu produktu či nástroje. A dále pak pravidelná
údržba a opravy stávajících výrobních přípravků a nástrojů, případně částí strojů.
Možnost nástupu i bez prxe, svářecí licence a bez znalosti programování CNC obráběcích strojů
(zaškolení pod dohledem zkušených kolegů a potřebná svářecí oprávnění zajistíme zdarma).
co vám nesmí chybět:
manuální zručnost, zodpovědnost, pečlivost a samostatnost
základní znalost čtení technických výkresů a schopnost pracovat dle technologické dokumentace
všeobecné znalosti s obráběním, svařováním a zpracováním ocelí (tvářením, dělením atd.)
zájem o týmovou práci ve výrobě
praxe výhodou
nabízíme:
hlavní pracovní poměr
jednosměnný 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
příplatky a bonusy za každé nestandardní služby (přesčasy, víkendy a svátky, zlepšovací návrhy, …)
věrnostní dodatečná dovolená (5 týdnů)
příspěvek na penzijní/životní pojištění
pracoviště oddělené od výrobní haly
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
mzda dle vzdělání a praxe
Nástup možný IHNED
místo výkonu: výrobní závod v Zalužanech

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.

