Samostatný/á technik/technička - zámečník/zámečnice
Opracování kovu / výroba z hliníku / montáž / zručnost
Jsme česká výrobní firma, která se zaměřuje na zakázkovou výrobu atypických
hliníkových plotů, bran, venkovního LED osvětlení a dekorací. Neustále se rozvíjíme a
rosteme, proto hledáme nového kolegu / novou kolegyni na pozici Samostatný/á
technik/technička - zámečník/zámečnice.

Co bude náplní Vaší práce?
přímá účast na všech výrobních procesech v zakázkové výrobě z hliníku
práce s ručními nástroji při opracování kovu (fréza, bruska, vrtačka)
realizace zakázek u zákazníků
nebudete na to sami, vždy budete součástí menšího týmu, který pracuje společně

Jaké bude místo výkonu Vaší práce?
dílnu máme v Bedihošti u Prostějova, ale Vaše přítomnost bude nutná i u montáží po celé ČR
pracovat budete v jednosměnném provozu s variabilním začátkem i koncem pracovní doby při standardním týdenním
pracovním úvazku

Co Vám můžeme slíbit?
zaškolení a podporu po nástupu
odbornou a zajímavou práci s možností osobního rozvoje
fajn lidi kolem Vás
mzdu s velmi zajímavou progresívní motivační složkou závislou na vytvořeném zisku
až 5 dní dovolené navíc
stravenky, občerstvení na pracovišti (káva, minerálka)
podporu při vzdělávání a doporučení konkrétních kurzů a lektorů

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?
technické vzdělání je dobrý předpoklad, nicméně i šikovného člověka s relevantní praxí uvítáme
manuální zručnost je nezbytná
smysl pro přesnost, důslednost, zodpovědnost a logické uvažování
řidičský průkaz skupiny B

Výhodou bude, pokud:
máte předchozí zkušenost s prací s kovem a vlastníte svářečské oprávnění
jste časově flexibilní
vlastníte řidičské oprávnněí skupiby C + E

Zaujala Vás naše nabídka?
Zašlete nám prosím svůj životopis nebo nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.
Pokud se chcete dozvědět více informací o naší firmě, podívejte se na naše stránky:
www.wondeco.com

Informace o pozici:
Místo pracoviště:

Prostějovská 20, 798 21 Bedihošť, Česká republika

Typ pracovního vztahu:

Práce na plný úvazek

Mzda:

25000 - 40000 CZK / Měsíc

Benefity:

Bonusy/prémie,
Stravenky/příspěvek na stravování,
Dovolená navíc,
Vzdělávací kurzy, školení,
Kafetérie,
Občerstvení na pracovišti

Požadované vzdělání:

Odborné vyučení bez maturity

Zadavatel:

Wondeco s.r.o.

Kontakt:
Wondeco s.r.o.
Milan Černý, vedoucí výroby
Prostějovská 20
798 21 Bedihošť
Telefon: 731 416 031
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