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PODROBNOSTI ZÍSKÁTE:
465 355 209; 465 355 116

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

DO ZÁVODU V LANŠKROUNĚ HLEDÁME:
TECHNIKA MĚŘÍCÍ LABORATOŘE
Požadujeme:
� znalost výkresové dokumentace
� ochotu učit se novým věcem
� znalost cizího jazyka výhodou

TECHNIKA KVALITY – PROJEKTY
Požadujeme:
� znalost plánování kvality
� zkušenost s vedením projektů
� znalost anglického nebo německého jazyka

SCHAEFFLER PRODUCTION CZ s.r.o.

(dříve INA Lanškroun)

Přehled dalších volných pozic najdete na našich webových stránkách.

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

V souvislosti s budováním školicího střediska, které bude součástí Schaeffl er akademie

v novém svitavském závodě,
 hledáme vhodného kandidáta na pozici

Koordinátor odborného výcviku
studentů oboru nástrojař, mechanik seřizovač a mechanik plastikářských strojů.

Nabízíme možnost práce na částečný úvazek případně Dohodu o provedení práce.
Tato pozice je vhodná také pro důchodce, kteří mají potřebné znalosti

a chuť předávat své zkušenosti mladší generaci.

Požadujeme:
� SŠ vzdělání technického směru
� praxe ve strojírenství min. 3 roky
� praxe ve školství výhodou
� znalost AJ/NJ výhodou

Náplň práce:
� organizace odborného výcviku studentů středních skol
     a učilišť strojírenského zaměření
� odpovědnost za kvalitu odborného výcviku
� příprava školicích plánů ve spolupráci se školou 
� kontrola dodržování školicích plánů
� příprava a aktualizace testů 
� organizační zabezpečení exkurzí žáků ZŠ a SŠ

Nabízíme:
� možnost práce na zkrácený úvazek nebo DPP
� interní školení a s tím související další osobnostní rozvoj
     v oblasti vzdělávání a předávání zkušeností

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

Koupím byt v Chocni.
Bez RK.

777 55 44 84


