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PODROBNOSTI ZÍSKÁTE:
465 355 214; 465 355 211

ROSTEME, PROTO HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU
NA PRACOVIŠTĚ LANŠKROUN I SVITAVY

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

INA LANŠKROUN s.r.o.

ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE:
jobs.cz@schaeffl er.comwww.schaeffl er.cz

Výdej jídel na noční směně
(Lanškroun)

Vhodně jako přivýdělek např. pro penzisty.
� pracovní doba 1:30-3:30 v noci.

Dohoda o provedení práce.    

Seřizovač vstřikolisu
(Svitavy i Lanškroun)

Obsluha vstřikovacích lisů
nebo montážní linky nástup možný ihned! 

Požadujeme:
� zodpovědnost, manuální zručnost  

Mechatronik/elektrikář
(3 směnný provoz) Lanškroun nebo Svitavy

Požadujeme:
� SOU se zaměřením na elektro, vyhláška 50

Technik údržby strojů (Svitavy)

Nástrojař – formař
(nástrojárna Lanškroun)

Požadujeme:
� vyučení v oboru, praxe v oboru montáží vstřikova-

cích forem nutná
� samostatnost, ochotu pracovat ve dvousměnném 

provozu

Vedoucí speciálních technologií
Požadujeme:
� SŠ/VŠ strojní zaměření, praxe v oboru strojírenství 

nutná
� znalost obráběcích technologií a strojů určených 

k obrábění
� schopnost vést tým, komunikativnost, aktivní 

znalost NJ podmínkou

Náplň práce:
� vedení týmu odborníků
� řízení procesů zavádění nových technologií 

a výroby, komunikace se zahraničními kolegy 

Technik plánování kvality
Požadujeme:
� SŠ/VŠ, Zkušenosti s kvalitou v oblasti automotive 

min.1 rok, AJ neboNJ komunikativně

Náplň práce:
� Tvorba zkušebních plánů v předsériové a sériové 

výrobě
� Spolupráce na stanovování způsobů měření, 

Sledování způsobilosti procesů

Technolog montážní linky,
automatizace, vstřikování,

optimalizace nástrojů
Požadujeme:
� SŠ/VŠ vzdělání tech. směru (mechanik seřizovač, 

mechatronik, strojírenství, automatizace, )
� znalost automatizace, pneumatiky a senzoriky nebo 

vstřikování plastů.
� práce s PC Exel, Word, Power Point podmínkou
� základní znalost SAP, FMEA, znalost AJ/NJ,praxe 

v oboru vítána

Segmentový vedoucí a vedoucí
technologie pro nový projekt

� VŠ technického směru
� komunikativnní znalost NJ podmínkou, Aj výhodou
� praxe s vedením lidí
� praxe v automotive výhodou

Pracovník controllingu
Požadujeme: 
� VŠ ekonomická,
� 3 roky praxe v oboru
� aktivní znalost AJ/NJ 

Náplň práce:
� aktivní pracovník strategie podniku
� podpora managementu při plánování investic
� personálu, nákladů (budget, outlook, forecast)
� analýzy WKB/SKB a SOCO analýzy.

Připojte se k nám a staňte se součástí stabilní
a neustále se rozšiřující společnosti. 

Nádražní 486
Týniště n./O.

Tel., fax:
494 372 632

mobil:
739 306 559
objednávky

www.flobal.cz

» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie

» Fólie na fóliovníky
» Jezírkové fólie
» Geotextilie
» Agrofólie
» Stínící a krycí sítě
» Zahradní

fóliovníky
» Zakrytí pergol
» Kryty na nábytek

» Plachty
na přívěsné
vozíky

» Reklamní plachty
» Krycí plachty
» Dílenské závěsy
» Svařovací zástěny
» Obalové

materiály
» Plachty

na kontejnery
» Kryty na palety

e-shop
Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

Fólie a plachty rychle
a levně přímo od výrobce...

e-shop - www.plachty-folie.cz

Bazénové
plachty a
příslušenství

Průmyslové
plachty

Plachty
pro dům
a zahradu

e-shop - www.plachty-folie.cz

Fólie a plachty rychle
a levně přímo od výrobce...

e-shop

Husitská 11, Nové Město nad Metují
tel.: 491 470 497-8, fax: 491 470 185

ZIMNÍ
SLEVY

40%

www.kplasty.cz       kplasty@kplasty.cz

plastová
okna a dveře
výroba - montáž - servis


