PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Pracovní náplň
•
•

Údržba a opravy elektrických instalací a elektrických zařízení především v rámci provozu slévárny.
Po zaškolení zajištění 3směnného provozu.

Kvalifikace a požadavky
•
•
•
•
•

Střední odborné vzdělání v oboru elektro
Podmínkou vyhl. č. 50/1978 Sb (§ 6 nebo více) – odborná způsobilost v elektrotechnice
Praxe v oboru výhodou
Uživatelská znalost práce na PC
Aktivní přístup k práci, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práci na hlavní pracovní poměr ve třísměnném provozu
Motivační mzdové ohodnocení
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 45.000 Kč
Docházkový bonus 6.000 Kč/rok
25 dní dovolené + 3 dny sick days
Závodní stravování – hrazeno 55 % z ceny pokrmů
Příspěvek na životní a penzijní připojištění 1.600 Kč/měsíc
50% sleva na vstupenky na volnočasové aktivity
Příspěvky na dětské rekreace
Zajišťujeme bezplatné očkování proti chřipce

V případě, že Vás nabídka oslovila, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis e-mailem nebo jej
doručte vytištěný do kanceláře personálního úseku. Vyžaduje-li pozice znalost cizího jazyka, musí být
dodán životopis i v tomto cizím jazyce.
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