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Společnost Vaše DEDRA, s.r.o., se sídlem v České Skalici

vypisuje výběrové řízení na pozici:

Náplň práce:

Kontaktujte nás na: michal.bartos@dedra.cz nebo +420 777 713 083. 

Nástup možný ihned. Pracoviště v České Skalici.

Skladová expedientka
a skladový manipulant

• naskladňování a vyskladňování materiálu a zboží,
• vychystávání a expedice produktů společnosti
• práce se čtečkou

Nabízíme:
• zázemí české perspektivní společnosti
• roční motivační odměna
• roční odměna za věrnost až 5 tis. Kč/dle počtu odpracovaných let

• stravenky v hodnotě 100,- Kč za odpracovaný den

P  práce v perspektivní stabilní společnosti
P  nadstandardní zaměstnanecké bonusy
P  mzdový i profesní růst

obráběč kovů, obsluha a programování CNC frézek a soustruhů
svářeč CO2, obsluha svářecích robotů

operátor robotických a stehovacích pracovišť
výrobní kontrolor

průmyslový inženýr
konstruktér

výpočtář FEM 

P  moderní pracovní prostředí
P  pět týdnů dovolené

k.kudrnovska@farmet.cz | 491 450 128 | www.farmet.cz
V rámci výběrového řízení bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje  za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy.  

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu výběrového řízení v rozsahu nezbytném pro jednání a vyhodnocení.

strojírenská společnost z České Skalice

Nabídka volných pracovních míst

Spojte svoji kariéru s Farmetem

ŘETĚZY VAMBERK

ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Dvořákova 426 • 517 54 Vamberk

w w w . r e t e z y - v a m . c o m

významný a stabilní výrobce válečkových, dopravních a speciálních řetězů
hledá pracovníky na pozice

Mimo mzdu nabízíme další benefity: 
týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, 
mimořádné roční odměny, příspěvek na dovolenou.
Kontakt - personální oddělení společnosti
tel.: 494 512 237, 494 512 111 • fax: 494 512 255 • e-mail: ullrych@retezy-vam.cz

ŘIDIČ VZV
Požadavky: vyučení nejlépe ve strojírenském oboru, oprávnění k řízení VZV.

/dvousměnný provoz/

LISAŘ – OHÝBÁNÍ ZA TEPLA
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru.                                   /dvousměnný provoz/ 

EXPEDIENT – BALIČ
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, oprávnění k řízení VZV. 

/jednosměnný provoz, fyzicky náročná práce/ 
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