
STRANA  8 Zaměstnání ŽN - SRPEN 2017

Hett ich ČR – jsme pobočkou 
německé rodinné fi rmy, která kla-
de důraz na bezpečí a jistotu práce.  
24 let nabízíme našim zaměstnan-
cům ve Žďáře nad Sázavou stabilní 
pracovní prostředí. 

Důležitou součástí naší fi remní 
kultury je dlouhodobá spoluprá-
ce se středními školami a  podpora 
regionálních sociálních projektů. 
Jsme partnerem charitativní cyk-
lojízdy Na kole dětem Žďárskými 
vrchy, která pomáhá onkologicky 
nemocným dětem. 

Autorem projektu je handicapova-
ný cyklista Aleš Wasserbauer, který 
má za sebou onkologickou léčbu. 
Hlavním cílem cyklojízdy je nejen 
získání fi nančních prostředků pro 
nadační fond KRTEK, jenž pomá-
há onkologicky nemocným dětem 
a dětskému oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě a Nemoc-
nice Jihlava, ale i ukázat a motivo-
vat všechny, že i s handicapem se dá 
sportovat. Celou trasu 65 km poje-
de Aleš Wasserbauer v čele peloto-
nu. 

Přispět mohou účastníci platbou 

dobrovolného startovného nebo 
kdokoli v průběhu do zapečetěné 
kasičky. Na trase budou zastávky 
pelotonu v partnerských městech 
Svratce, Sněžném, Novém Městě 
na Moravě, cílem bude Rekreační 
areál Pilák, kde proběhne předání 
šeku s vybranou částkou zástupcům 
nadačního fondu KRTEK, vede-
ní dětského oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě a Nemocni-
ce Jihlava.   

Start: 5. srpna 2017 v 9,30 hod. 
z areálu Pilák ve Žďáře nad Sázavou

JEDEME V TOM SPOLU, 
PŘIDEJTE SE!

www.zdaracidetem.cz
www.hett ich.com 

Hett ich je partnerem projektu Na kole 
dětem Žďárskými vrchy

Hettich ÈR Žïár nad Sázavou - výrobce špièkové-
ho nábytkového kování

Svým zamìstnancùm poskytujeme zázemí silné rodin-
né firmy, bezpeèné pracovní prostøedí a vstøícný osob-
ní pøístup. Z dùvodu dalšího rùstu spoleènosti hledáme 
vhodné kandidáty / kandidátky na níže uvedené pozice.

Seøizovaè
Pracovní náplò:
• Zodpovìdnost za seøízení stroje a kvalitu výrobkù
• Operativní øešení provozních závad stroje 
• Pravidelná údržba strojù a zaøízení
• Vedení pøíslušné dokumentace
• Podíl na zajištìní plynulého naskladòování 
a pøísun materiálu a polotovarù k dalším operacím 
• Zodpovìdnost za dodržování stanovených bezpeè-
nostních pøedpisù

Požadavky: 
• Vyuèen/-a v oboru mechanik-seøizovaè nebo 
vyuèen/a ve strojírenském oboru
• Praxe ve výrobní spoleènosti min. 2 roky výhodou
• Schopnost práce ve tøísmìnném provozu
• Zodpovìdný pøístup, peèlivost, flexibilita

Transportér
Pracovní náplò:
• Zodpovìdnost za dodávky materiálu dle zakázek 
na urèené pracovištì a následné zaskladnìní 
hotových zakázek do skladu
• Pøíprava materiálu pro operátory/ky 
• Obsluha VZV
• Práce se scannerem

Požadavky:  
• Min. SOU 
• Oprávnìní k øízení VZV výhodou
• Øidièské oprávnìní výhodou
• Schopnost pracovat ve tøísmìnném / nepøe-
tržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

Nástrojaø/Zámeèník
Pracovní náplò:
• Drobné ruèní práce (pilování, vrtání, svaøování apod.)
• Øezání a broušení forem a pøípravkù
• Provádìní kontrol a èistìní forem a pøípravkù
• Preventivní prohlídky nástrojù
• Ètení technických výkresù
• Zodpovìdnost za stav svìøeného pracovištì a dodržení standardù BOZP a 5S

Požadavky: 
• Min. SOU obor nástrojaø/zámeèník
• Praxe v oboru 1 rok nebo alespoò praxe bìhem studia
• Schopnost pracovat ve dvousmìnném provozu
• Manuální zruènost a aktivní pøístup k práci
• Znalost technických výkresù výhodou
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roèní finanèní bonus až do výše 1,2násobku hrubé mìsíèní mzdy 
• 25 dnù dovolené 
• Celodenní dotované závodní stravování 
• Pøíspìvek na dopravu do zamìstnání 
• Pøíspìvek na penzijní pøipojištìní až do výše 5% z vymìøovacího základu
• Program podpory zdraví zamìstnancù založený na spolupráci se zdravotními pojišťovnami

• Bezplatné jazykové vzdìlávání 
• Sportovní a kulturní akce pro zamìstnance
• Èerpání výhod u externích partnerù
• Odmìny pøi životních a pracovních jubileích, pøi odchodu do dùchodu
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahranièních stáží v sesterských spoleènostech
• Otevøené a pøímé jednání se všemi zamìstnanci 

Personální oddìlení: Mgr. Miroslava Valová, 
telefon: (+420) 566 692 214, 
e-mail: Personal_HCR@de.hettich.com
Hettich ÈR k.s. , Jihlavská 3, 591 01 Žïár nad Sázavou

Aktuální zamìstnanecké výhody:

V pøípadì Vašeho zájmu zasílejte žádosti se strukturovaným životopisem na kontakt uvedený níže:


