Hledáme posily do týmu údržby na pozice

MECHANIK a ELEKTROMECHANIK
GUMOVÝROBA
Co Vás na této pozici čeká?
■
■
■
■
■
■
■

Zodpovědnost za bezchybný technický stav strojů, ostatního strojního
zařízení a přípravků
Opravy a seřizování strojů a zařízení, jejich pravidelná údržba
Spolupráce na zajištění plynulého chodu výroby
Zlepšování technického stavu strojů
Výpomoc při přejímce nových strojů a zařízení
Provádění výměny forem u vstřikovacích lisů na pryž
Podílení se na čištění forem a jejich následné vychystání pro výrobu

Jaké znalosti a dovednosti potřebujete?
■
■
■
■
■

SŠ vzdělání technického směru nebo odpovídající praxe v oboru
Zkušenosti s opravou a údržbou strojů
Ochotu pracovat ve třísměnném provozu
Základní znalost práce s PC (MS Office)
Aktivní přístup k plnění pracovních povinností

V případě pozice elektromechanika navíc:
■ Vyhlášku 50/1978 Sb.a vyučení v oboru elektro

Woco STV s.r.o. je výrobcem
inovativních funkčních řešení pro
karosérie a pohony v oblasti
aktuatoriky
a
polymerových
systémů.
Díky téměř tisícovce zaměstnanců
tvoříme
významnou
součást
německého
dodavatele
automobilového průmyslu, a proto
můžeme našim zaměstnancům
poskytnout
pevné
postavení
a jasnou perspektivu.

Jasenice 2088
755 01 Vsetín

wocostvpersonal@cz.wocogroup.com



Co Vám můžeme nabídnout?

Personální oddělení
+420 577 572 241
+420 724 940 528

■
■
■
■

Pro více informací navštivte naše
internetové stránky:

■
■
■
■
■

Uplatnění v mezinárodní firmě
Týden dovolené nad rámec Zákoníku práce, tzn. 5 týdnů dovolené
Odměny za přítomnost 6%
Příplatky za odpolední směnu 4 Kč/hod. noční směnu 10% a práci o
víkendu 75% navíc
Příspěvek na volnočasové aktivity v hodnotě 6.000 Kč
Věrnostní bonus až 12.000 Kč dle počtu odpracovaných let
Pravidelné roční bonusy a odměny ve výši 13. platu (dle hospodaření
společnosti)
Příspěvek na firemní stravování (cena jídla 30 Kč)
Slevy u vybraných partnerů

V případě zájmu o pozici nám zašlete svůj životopis nebo nás navštivte osobně.

Těšíme se na Vás!

www.woco-vsetin.cz
www.wocogroup.com

