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Hettich ČR Žďár nad Sázavou
- výrobce špičkového nábytkového kování

Montážní dělník/dělnice
Pracovní náplň:

• Montáž kompletů nábytkového kování z komponentů z plastu a kovů
• Provádění samokontroly, výroba kontrolních vzorků, hlášení závad
• Další činnosti spojené s prací operátora, udržování pořádku 
    na pracovišti 

Požadavky:  

• Min. SOU 
• Schopnost pracovat ve třísměnném / nepřetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
• Pečlivost, přesnost, flexibilita

Obsluha lisovny zinku
Náborový příspěvek 30 000 Kč pro nového zaměstnance

Pracovní náplň:

• Obsluha stroje a zařízení včetně plynové tavící pece 
    dle provozních pokynů
• Doplňování materiálu do zásobníků strojů
• Manipulace s materiálem
• Dodržování technologického postupu
• Preventivní údržba provozního zařízení
• Zodpovědnost za stav svěřeného pracoviště a strojů 
• Dodržování standardů BOZP a 5S
• Kontrola jakosti v průběhu zakázky

Požadavky: 

• Min. SOU 
• Oprávnění k řízení VZV výhodou
• Schopnost pracovat v nepřetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
• Pečlivost, přesnost, flexibilita

• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roční finanční bonus až do výše 120% měsíční mzdy
• 25 dnů dovolené 
• Celodenní dotované závodní stravování
• Příspěvek na dopravu 
• Penzijní připojištění až do výše 5% z vyměřovacího základu
• Program podpory zdraví zaměstnanců 
• Čerpání výhod u externích partnerů 
• 15% sleva na kování Hettich
• Sportovní a kulturní akce pro zaměstnance
• Bezplatné jazykové vzdělávání
• Kvalitní pracovní oblečení, obuv
• Odměny při životních a pracovních jubileích, při odchodu do důchodu
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahraničních stáží 
    v sesterských společnostech
• Otevřené a přímé jednání se všemi zaměstnanci

Personální oddělení: Mgr. Miroslava Valová, 
telefon: (+420) 566 692 214, 
e-mail: personal_hcr@de.hettich.com
Personální oddělení, Hettich ČR k.s. , Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Aktuální zaměstnanecké výhody:

Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:
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25 let poskytujeme svým zaměstnancům zázemí silné 
rodinné firmy, bezpečné pracovní prostředí a vstřícný 
osobní přístup. Z důvodu dalšího růstu společnosti hle-
dáme vhodné kandidáty / kandidátky na níže uvedené 
pozice.


