Záleží Vám na kvalitě výrobků,
na kterých se podílíte?
Chcete svým výkonem
ovlivňovat výši své mzdy?
Hledáte firmu, kde se Vám
bude dobře pracovat?

POKUD ZNÍ VAŠE ODPOVĚĎ

Naše špičkové pilové pásy už více než 30 let
usnadňují práci pilařům po celém světě. Zakázek
nám přibývá, proto hledáme šikovné kolegy do
výroby na různé pozice:

„ANO“
PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Vaší odměnou bude:
Mzda, kterou jste schopní ovlivnit
Týden dovolené navíc (5 týdnů/rok)
Roční odměny pro zaměstnance
Karta Benefity
Příspěvek na stravování, oběd za
48,- Kč
Příspěvek na dopravu (od 20 km)
Nápoje na pracovišti zdarma (káva,
čaj)
Možnost volby mezi dvousměnným a
třísměnným provozem
Odměny k pracovním výročím
Příspěvek a dárek při narození dítěte
Odměna za doporučení nového
zaměstnance
Dárek pro zaměstnance v závěru
kalendářního roku
Využívání zvýhodněných tarifů mobilních
operátorů i pro rodinné příslušníky
Akce pořádané pro zaměstnance

Expediční technik – příjem a expedice
pilových pásů.
Expediční technik – úzké pilové pásy –
pozice je vhodná i pro ženu!
Obsluha CNC strojů – broušení pilových
pásů na jednoúčelových CNC strojích.
Obsluha CNC – úzké pilové pásy – pozice je
vhodná i pro ženu!
Servisní technik pilových kotoučů
Válcíř – válcování pilových pásů.

Tu správnou práci pro Vás určitě
najdeme.
Nepotřebujete praxi, stačí manuální
zručnost a ochota pracovat.
Všechno ostatní Vás naučíme!

Nově nabízíme možnost zvolit si práci ve
dvousměnném či třísměnném provozu.

Proč pracovat u nás:
Jsme stabilní firma s velkými plány do
budoucna.
Spokojenost zaměstnanců i zákazníků
je pro nás prioritou.
Nováčkům věnujeme maximální
pozornost, aby se vše správně naučili.
Zakázek máme opravdu hodně, práce
pro Vás bude vždycky dost.
Zakládáme si na přátelském prostředí.

Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo
chcete znát další podrobnosti, ozvěte se
nám, rádi Vám práci u nás blíže představíme.
Netrapte se se zpracováním životopisu.
Pošlete nám jen svůj kontakt Haně
Hanáčkové na telefon 733 733 198 nebo email
hanackova@dudr.cz.
Na vše potřebné se Vás doptáme!

