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PODROBNOSTI ZÍSKÁTE:
465 355 209; 465 355 116

ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE:
jobs.cz@schaeffl er.comwww.schaeffl er.cz

VOLNÉ POZICE V LANŠKROUNĚ:
KONTROLA PLÁNOVÁNÍ METOD V TOOL CENTRU
Náplň práce:
� optimalizace a kontrola jednotlivých procesů v Tool centru
� příprava, vytváření a sledování standardů, metod a procesů a jejich měřitelnosti
� na základě stanovených cílů vytváří podklady pro jejich sledování

Požadujeme:
� SŠ/VŠ vzdělání
� dobrá znalost AJ+NJ
� znalost MS Offi ce, SAP výhodou
� praxe min. 1 rok v oboru
� pečlivost, spolehlivost, časová fl exibilita

TECHNIK ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY
Náplň práce:
� řízení nákladového střediska s cílem maximální optimalizace a standardizace činností
� koordinace a spravování kalkulací pro průmysl, kontrola pracovních plánů
� kontrola kvality výpočtu kalkulací při prvních kalkulacích nových produktů
� realizace analýzy výrobních ztrát
� projektová spolupráce při zavádění nových technologií a procesů
Požadujeme:
� vysokoškolské vzdělání, vhodné i pro absolventy
� AJ podmínkou

MANIPULANT DO PŘÍPRAVY FOREM
NÁSTROJAŘ / PŘÍPRAVÁŘ FOREM
PŘÍPRAVÁŘ MATERIÁLU
TEAMLEADER VE VÝROBĚ
TECHNIK MĚŘÍCÍ LABORATOŘE
TECHNOLOG MĚŘENÍ
TECHNIK KVALITY – VZORKOVÁNÍ
TECHNOLOG OPTIMALIZACE NÁSTROJŮ
KONSTRUKTÉR SERVISU NÁSTROJŮ
OBSLUHA VSTŘIKOLI SŮ / MONTÁŽNÍ LINKY * SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ
*PŘÍPRAVÁŘ MATERIÁLU

SCHAEFFLER
PRODUCTION CZ s.r.o. 

(dříve INA Lanškroun)

SCHAEFFLER SVITAVY

Přehled dalších volných pozic najdete na našich webových stránkách.

ZELENÁ LINKA  800 023 001 VOLEJTE OD 8:00-16:00 hod.

BRIGÁDA

Pro závody Lanškroun i Svitavy hledáme 
brigádníky do výroby

Nabízíme:
� dlouhodobou, celoroční spolupráci
� práci na DPP
� mzdu od 85Kč/hod + příplatky

Máte chuť si přivydělat i během roku?
Pak hledáme právě Vás!

Studentům a absolventům vysokých škol nabízíme 
možnost seberealizace v našich závodech

v Lanškrouně a ve Svitavách

JSI STUDENT VYSOKÉ ŠKOLY?
Nabízíme ti:

� spolupráci při psaní bakalářské/diplomové práce
� letní i celoroční brigádu
� absolventskou praxi

JSI ABSOLVENT VYSOKÉ ŠKOLY?
Přihlas se do programu:

YOUNG ENGINEER
/ TRAINEE

v oblasti: technologie, kvalita,
projektové řízení, kontroling, logistika

VOLNÉ POZICE VE SVITAVÁCH:
ENERGETIK
MANIPULANT ODPADU
ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRONIK
TECHNOLOG VSTŘIKOVNY PLASTŮ / MONTÁŽNÍ LINKY
NÁSTROJAŘ PRO STROJNÍ PRACOVIŠTĚ
NÁSTROJAŘ PRO RUČNÍ PRACOVIŠTĚ
PRODUKTOVÝ KONSTRUKTÉR
MANIPULANT SERVISU NÁSTROJŮ
TECHNIK MĚŘÍCÍ LABORATOŘE
TECHNOLOG MĚŘENÍ
REKLAMAČNÍ KOORDINÁTOR
TECHNIK PLÁNOVÁNÍ KVALITY
TEAMLEADER VE VÝROBĚ

A teď ujedu všem.
Nový Hyundai i30 kombi.

▶  Operativní leasing od
4 621 Kč bez DPH měsíčně

▶ Bez akontace
▶ S předplacenými službami

▶ Výbava v hodnotě 100 000 Kč

* Podle výzkumu Médea Research „Top vozy ČR“.

Nový Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 3,8–5,6 l/100 km, emise CO2: 99–131 g/km. 
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní. 

Tak tohle je nejlepší český kombík* na mimořádně 
výhodný český leasing!

Již od 5 591 Kč s DPH měsíčně.

úsporné a silné turbomotory
+ dvouspojkové převodovky 

DCT

vrchol kvality
podložen 5letou zárukou

bez omezení

full LED
světlomety

bezdrátové dobíjení 
telefonu

10 let bezplatné
aktualizace

navigačních map

zavazadlový prostor
602 ‒ 1650 litrů

adaptivní tempomat,
autonomní  nouzové 

brzdění

HYUNDAI HB a.s.,
Hradecká 98, 530 09  Pardubice

E-mail: hyundai.pardubice@ hyundaihb.cz
www.hbpardubice.hyundai.cz

Tel.: 778 779 973, 778 779 970 – prodej

Tel: 778 725 527, 778 779 975 – servis

Při předložení tohoto inzerátu a koupi skladového vozu u nás získáte zvýhodněné ceny na příslušenství a dárek k tomu.

Nádražní 486
Týniště n./O.

Tel., fax:
494 372 632

mobil:
739 306 559
objednávky

www.flobal.cz

» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie

» Fólie na fóliovníky
» Jezírkové fólie
» Geotextilie
» Agrofólie
» Stínící a krycí sítě
» Zahradní

fóliovníky
» Zakrytí pergol
» Kryty na nábytek

» Plachty
na přívěsné
vozíky

» Reklamní plachty
» Krycí plachty
» Dílenské závěsy
» Svařovací zástěny
» Obalové

materiály
» Plachty

na kontejnery
» Kryty na palety

e-shop - www.plachty-folie.cz

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

e-shope-shop

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

e-shop - www.plachty-folie.cz


