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Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako
HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, 

hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko
Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

Požadujeme:
l SŠ nebo učební obor, 
l praxe v průmyslu vítána
l schopnost pracovat ve směnném provozu (12 hodinové směny)
l pečlivost a spolehlivost,
l předpoklady pro týmovou práci.     

Pracovní náplň:
l obsluha výrobní linky,
l zajištění a prosazování veškerých aspektů bezpečnosti práce,
l doplňování materiálů,
l nastavování procesních parametrů,
l spolupráce při identifikaci a řešení problémů,
l sledování kvality výrobku,
l vedení výrobní dokumentace,
l základní údržba a úklid zařízení,
l plnění výrobních cílů.

Finanční ohodnocení: 26.000 – 28.500 Kč
(podle individuálního hodnocení)

Požadujeme:
l SŠ nebo učební obor (technický směr výhodou), praxe v průmyslu vítána,
l schopnost pracovat ve směnném provozu (12 hodinové směny),
l všestrannost, manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost,
l předpoklady pro týmovou práci.   

Pracovní náplň:
l technická obsluha automatického balícího zařízení výrobní linky, 
l nastavování zařízení při změně výrobků výrobní linky dle přehozových listů,
     technická spolupráce při vývoji spolehlivosti zařízení,
l zajištění a prosazování veškerých aspektů bezpečnosti práce, nastavování
       procesních parametrů, identifikace a řešení procesních problémů,
l doplňování materiálů,
l sledování kvality výrobku, vedení výrobní dokumentace, 
l základní údržba a úklid zařízení,
l plnění výrobních cílů.

Finanční ohodnocení: 30.500 – 33.000 Kč  
(podle individuálního hodnocení)

Operátor výrobní linky Technická obsluha balícího konce linky

Pro uvedené pracovní pozice nabízíme:
l pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
l výhodné zaměstnanecké benefity: až 12.000 Kč ročně do penzijního fondu, 8.400 Kč ročně do životního pojištění, 2.000 Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní 

odměny za výkon,
l možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny,  příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma,
l zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, možnost profesního růstu.

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu: jaromer.nabor@kcc.com  
Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.
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» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie
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» Plachty
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» Kryty na palety

e-shop - www.plachty-folie.cz
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přímo od výrobce...
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Průmyslové
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Fólie a plachty
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přímo od výrobce...
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PODROBNOSTI ZÍSKÁTE:
465 355 209; 465 355 116

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

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.

 znalost výkresové dokumentace
 ochota učit se novým věcem
 znalost cizího jazyka výhodou

TECHNOLOG MĚŘENÍ
TECHNIK MĚŘÍCÍ LABORATOŘE

 znalost plánování kvality
 zkušenost s vedením projektů
 znalost anglického nebo německého jazyka

TECHNIK KVALITY
– VZORKOVÁNÍ / PROJEKTY

NÁSTROJAŘ-FORMAŘ

Požadujeme:
 ochotu pracovat ve třísměnném provozu
 pečlivost, časová fl exibilita
 schopnost týmové práce

OBSLUHA MONTÁŽNÍ LINKY
NABÍZÍME ZÁKLADNÍ MZDU VČETNĚ PŘÍPLATKŮ 120-160 Kč/hod

Do závodu v Lanškrouně hledáme:


