
Pracovník/ce přípravných a dokončovacích prací

Požadovaná profese 
Požadovaná profese Pracovník/ce přípravných a dokončovacích prací
CZ-ISCO Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199)
Obor Výroba a provoz
Počet nabízených míst 1
Počet rezervovaných míst pro karty 0
Počet volných míst 0

Pracoviště a kontakty
Zaměstnavatel
Sídlo zaměstnavatele

Místo výkonu práce
Kde se hlásit

Komu se hlásit

protechnik consulting s. r. o., IČO:25599615
Svitavská 1601/70, Předměstí, 57101 Moravská Třebová, Česká 
republika
Svitavská 1601/70, Předměstí, 57101 Moravská Třebová, okr. Svitavy
protechnik consulting s. r. o., Svitavská 1601/70, Předměstí, 57101 
Moravská Třebová
Posílejte životopis na:
jobs@protechnik.cz

Vlastnosti volného místa
Pracovně právní vztah
Počet hodin týdně
Směnnost
Minimální stupeň vzdělání
Doba zaměstnání
Mzdové rozpětí
Vhodné pro

Pracovní poměr - plný úvazek 
40
Jednosměnný provoz 
Střední odborné (vyučen) 
01.12.2022 
od 23500 Kč/měsíc
Zdravé osoby

Upřesňující informace
NÁPLŇ PRÁCE: velmi zajímavá nejednotvárná práce v moderním prostředí silné a stabilní společnosti 
nezávislé na automobilním průmyslu s 22-tiletou tradicí v Moravské Třebové. Nevyrábíme jen 
komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš úspěšný tým!

Budete vykonávat přípravné práce na materiálu pro další zpracování, práce na automatických pilkách dle 
technického zadání a dokončovací práce na výrobcích - kontrola a dořezávání závitů, odjehlování a 
broušení, čištění a další přípravné práce pro další opracování daných výrobků dle technických postupů. 
Nabízená hrubá mzda od 23.500 Kč odpovídá cca 147 Kč/hod.



Nabízíme dynamický mzdový systém - aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle 
dosahovaných výkonů a úspěchů. Jediné místo, kde jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu 
nejvyšší mzdu v regionu a možnost profesního růstu! Úprava mezd dvakrát ročně.
Dále nabízíme:
- Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě
- Možnost průběžně proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za
neděli a svátek 100%, za noční směny příplatek 50 Kč/hod
- Komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji
- Příspěvky na stravování
- Parkování uvnitř firemního areálu
- Hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea
- Příspěvky ke sňatku a narození dítěte
- Příspěvky na životní pojištění
- Dárky k Vánocům, pravidelné firemní akce a další benefity


