
STRANA 7 Zaměstnání ŽN - BŘEZEN 2019

aktuálnì rozšiøuje svoje výrobní kapacity závodu ve Žïáøe nad Sázavou 
a nabízí perspektivní práci na níže uvedených pracovních pozicích.
Pøidejte se k nám…
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Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:
E-mail: hcr-personal@hettich.com, Hettich ÈR k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žïár nad Sázavou, Telefon (+420) 566 692 111

Aktuální zamìstnanecké výhody:
• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roèní finanèní bonus do výše jedné mzdy
• 25 dnù dovolené 
• Pøíspìvek na dopravu
• Celodenní dotované závodní stravování
• Penzijní pøipojištìní až do výše 5 % z vymìøovacího základu 
• Bezplatné jazykové vzdìlávání pøímo ve firmì

• Program podpory zdraví zamìstnancù 
• Èerpání výhod u externích partnerù 
• 15 % sleva na kování Hettich
• Sportovní a kulturní akce pro zamìstnance
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahranièních stáží 
    v sesterských spoleènostech

Obsluha lisovny zinku
S podporou náborového pøíspìvku 30.000,- Kè pøijmeme spolehlivé kolegy do 
provozu tlakového lití zinku pro obsluhu strojù a zaøízení vèetnì plynové tavicí 
pece. Jedná se o práci v nepøetržitém provozu zajímavì finanènì ohodnocenou.

Pracovní náplò:
• Obsluha stroje a zaøízení vèetnì plynové tavicí pece dle provozních pokynù 
• Manipulace s materiálem a jeho doplòování do zásobníkù strojù 
• Preventivní údržba provozního zaøízení a dodržování technologického postupu 
• Dodržování standardù BOZP a 5S a kontrola jakosti v prùbìhu zakázky

Požadavky: 
• Min. SOU 
• Oprávnìní k øízení VZV výhodou
• Schopnost pracovat v nepøetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

Montážní dìlník/dìlnice
S podporou náborového pøíspìvku 20.000,- Kè pøijmeme šikovné a usmìvavé pra-
covnice, které jsou schopné pracovat ve vícesmìnném provozu na montáži komple-
tù nábytkového kování.

Pracovní náplò:
• Montáž kompletù nábytkového kování z komponentù z plastu a kovù
• Provádìní samokontroly
• Výroba kontrolních vzorkù, hlášení závad
• Další èinnosti spojené s prací operátora
• Udržování poøádku na pracovišti 

Požadavky: 
• Min. SOU 
• Schopnost pracovat ve tøísmìnném / nepøetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

Hettich ÈR Žïár nad Sázavou - svìtový výrobce nábytkového kování

V sobotu 8. února již potřetí spojily své 
síly žďárské fi rmy Del, Gremis, He� ich a 
Tokoz a společně přispěly na provoz nezis-
kové organizace Popálky. Pro ty, kteří Popál-
ky neznají, uvádíme, že Popálky pomáha-
jí popáleným i jejich blízkým vyrovnat se s 
následky tohoto zranění, a to během hos-
pitalizace i individuálně po propuštění z 
nemocnice. Zároveň Popálky zajišťují osvě-
tu o tomto zranění skrze své účelově zpra-
cované preventivní programy. 

Charitativní ples 2020 s podtitulem Mam-
ma Mia! se tentokrát nesl v duchu Řecka, 
moře a hitů skupiny ABBA. Více než 700 
návštěvníků plesu si mohlo užít nejen dob-
ré jídlo a pití, ale také vystoupení hudební 
skupiny ABBA Stars, stand up show Lukáše 

Pavláska, chvilky napětí v bájné delfské věš-
tírně a samozřejmě jedinečnou atmosféru 
temperamentního řeckého pobřeží. 

Charitativní záměr celého večera vygrado-
val vytvořením symbolického květinového 
srdce pro Popálky. Celkově na účet Popá-
lek na závěr plesu doputovalo úžasných 
61.600,- Kč. 

Společnost He� ich ČR k.s. je hrdá, že 
může být součástí tohoto dnes již tradiční-
ho charitativního projektu. Rádi bychom 
poděkovali všem zaměstnancům i ostatním 
plesajícím, kteří koupí květiny podpoři-
li dobrou věc. Zároveň zveme všechny čte-
náře na čtvrtý ročník tohoto charitativního 
plesu, který se uskuteční 6. 2. 2021 opět ve 
žďárském kulturním domě.  (PI-z03-he� M)

Charitativní ples Mamma Mia! ve prospěch Popálek 


