Společnost CHARVÁT Group s.r.o. se sídlem Zbraslavice č.p. 394 hledá nové kolegy/kolegyně na
pracovní pozice:

SVÁŘEČ CO2
Náplň práce
 svařování hydraulických válců
Požadujeme
 ochotu pracovat ve 2 směnném provozu/bez nočních směn
 manuální zručnost, pečlivost, odpovědný přístup
 samostatnost, chuť pracovat
 vyučení v technickém směru výhodou
 svářečský průkaz
 zkušenosti ve výrobní/strojírenské firmě výhodou
Nabízíme
 zázemí stabilní české společnosti
 práce na HPP na dobu neurčitou
 příjemný kolektiv
 systém vzdělávání a školení hrazený společností
 nástupní mzda od 25.000,- Kč
 roční valorizace platu
 příspěvek na stravné a na dopravu
 příspěvek na penzijní či životní pojištění
 odměny za docházku
 22 dnů dovolené
 možnost zvýšení kvalifikace, kariérní růst v rámci celé společnosti

LAKÝRNÍK
Co vás čeká
 práce v lakovně - příprava na lakování, lakování povrchů hydr. válců, manipulace s výrobky
Požadujeme
 SŠ/ vyučení v technickém (strojírenském) oboru
 pečlivost, samostatnost, odpovědný přístup
 praxe na obdobné pracovní pozici výhodou
 vhodné i pro absolventy
Nabízíme
 práci ve stabilní společnosti
 práce na HPP na dobu neurčitou
 nástupní mzdu 24.000,- Kč/měs. hrubého
 zaměstnanecké benefity: stravenky 118 Kč, příspěvek na pojištění, odměny ad.

ARMOVANÉ HADICE - HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ - ARMOVACÍ TECHNIKA - HYDRAULICKÉ
VÁLCE

ASISTENT/KA V ADMINISTRATIVĚ
Hledáme spolehlivého a pečlivého studenta nebo studentku na dlouhodobou výpomoc
v administrativě.
Nabízíme
 zázemí a podporu stabilní české společnosti
 dlouhodobou brigádu v týmu zkušených kolegů
 možnost seberealizace
 flexibilní pracovní doba (požadujeme min. 2 dny v týdnu - úterý/středa/čtvrtek)
 DPP
Cílem Vaší práce bude
 pomáhat kolegům v obchodním oddělení
 odpovědnost za přidělenou práci
 komunikace se zákazníky
 naučit se pracovat v IS Helios
Co budete potřebovat ke své práci
 logické myšlení
 znalost anglického jazyka
 znalost práce na PC (Microsoft Office - Excel, Word, Outlook)
 pozice je vhodná pro studenty VŠ ekonomického směru

PRACOVNICE MONTÁŽE HYDRAULICKÝCH HADIC
Co vás čeká
 montáž a kompletace armovaných hydraulických hadic
 obsluha výrobních a lisovacích strojů
Jaké znalosti a dovednosti byste měla mít
 SOU/SŠ (v technickém oboru výhodou, nikoliv podmínkou)
 pečlivost a odpovědný přístup k práci
 samostatnost, chuť pracovat
Co vám můžeme nabídnout
 zázemí a podporu stabilní české společnosti
 řádné zaškolení na danou pozici
 práci bez nočních směn v čistém pracovním prostředí
 mzdu 21.000 Kč hrubého
 balíček firemních benefitů zahrnující 22 dní dovolené, stravenky v hodnotě 118 Kč, příspěvek
na pojištění, příspěvek na dopravu
 možnost zvýšení kvalifikace, kariérní růst v rámci celé společnosti

ARMOVANÉ HADICE - HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ - ARMOVACÍ TECHNIKA - HYDRAULICKÉ
VÁLCE

OBRÁBĚČ- OBSLUHA CNC STROJŮ
Náplň práce
 obsluha CNC obráběcích strojů
 provádění prací potřebných pro obrábění materiálu (broušení, vrtání, soustružení, frézování,)
 seřizování
Požadujeme
 vzdělání strojírenského zaměření (odborné vyučení bez maturity)
 ochotu pracovat ve 2 směnném provozu (bez nočních směn)
 orientace ve výkresové dokumentaci
 manuální zručnost
 prostorovou představivost
 spolehlivost a přesnost
Nabízíme
 zázemí stabilní české společnosti
 práce na HPP na dobu neurčitou
 příjemný kolektiv
 systém vzdělávání a školení hrazený společností
 bonusy/prémie
 příspěvek na stravné
 příspěvek na penzijní či životní pojištění
 firemní akce
 příspěvek na dopravu
 22 dnů dovolené
Pozice je vhodná i pro absolventy.

Své životopisy zasílejte na e-mail: vavrickova@charvat-chs.cz.
Přehled aktuálně volných pracovních pozic najdete na webových stránkách společnosti CHARVÁT Group s.r.o.
v záložce KARIÉRA: www.charvat-chs.cz/kariera/

ARMOVANÉ HADICE - HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ - ARMOVACÍ TECHNIKA - HYDRAULICKÉ
VÁLCE

