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PODROBNOSTI ZÍSKÁTE:
465 355 209; 465 355 116

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

DO ZÁVODU V LANŠKROUNĚ HLEDÁME:
OBSLUHY MONTÁŽNÍ LINKY

TECHNIKA KVALITY – PROJEKTY
Požadujeme:
� znalost plánování kvality
� zkušenost s vedením projektů
� znalost anglického nebo německého jazyka

SCHAEFFLER PRODUCTION CZ s.r.o.

(dříve INA Lanškroun)

Přehled dalších volných pozic najdete na našich webových stránkách.

ZELENÁ LINKA  800 023 001 VOLEJTE OD 8:00-16:00 hod.

V souvislosti s budováním školicího střediska, které bude součástí Schaeffl er akademie

v novém svitavském závodě,
 hledáme vhodného kandidáta na pozici

Koordinátor odborného výcviku
studentů oboru nástrojař, mechanik seřizovač a mechanik plastikářských strojů. Nabízíme možnost práce

 na částečný úvazek případně Dohodu o provedení práce. Tato pozice je vhodná také pro důchodce, 
kteří mají potřebné znalosti a chuť předávat své zkušenosti mladší generaci.

Požadujeme:
� SŠ vzdělání technického směru
� praxe ve strojírenství min. 3 roky
� praxe ve školství výhodou
� znalost AJ/NJ výhodou

Náplň práce:
� organizace odborného výcviku studentů středních skol a učilišť strojírenského zaměření
� odpovědnost za kvalitu odborného výcviku
� příprava školicích plánů ve spolupráci se školou 
� kontrola dodržování školicích plánů
� příprava a aktualizace testů 
� organizační zabezpečení exkurzí žáků ZŠ a SŠ

Nabízíme:
� možnost práce na zkrácený úvazek nebo DPP
� interní školení a s tím související další osobnostní rozvoj v oblasti vzdělávání a předávání zkušeností

Požadujeme:
� SŠ/VŠ
� zkušenosti s kvalitou v oblasti automotive min. 1 rok
� AJ nutností
� ochota cestovat do zahraničí
� Spolehlivost, pečlivost, ochota učit se novým věcem

Náplň práce:
� člen projektového týmu pro náběh nových produktů
� koordinovaní aktivit v rámci nových projektů v oblasti kvality 
� spolupráce na tvorbě zkušebních plánů v předsériové výrobě
� spolupráce na stanovování způsobů měření
� spolupráce na tvorbě PPAP dokumentace
� člen FMEA týmu 

Projektový vedoucí plánování kvality 

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

Množstevní
slevy až 35%

www.kplasty.cz       kplasty@kplasty.cz

plastová
okna a dveře
výroba - montáž - servis

Více o akci Hyundai Vánočné na www.hyundai-vanocne.cz

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,6-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní.
Nabídka platí i v případě financování prostřednictvím Hyundai Finance.
Akci lze ukončit jednostranně ze strany Hyundai Motor Czech s. r. o.

Hyundai VÁNOČNÉ

Děkujeme Vám za Vaši přízeň. Letošní rok byl pro nás nejlepší
v naší historii a dobře víme, že za takový úspěch vděčíme právě Vám. 
Jako poděkování jsme pro Vás připravili štědrý vánoční dárek,
„Hyundai Vánočné“.

Hyundai Vánočné můžete využít i u dalších modelů:

Hyundai i10 a i20 v edici Best of Family, další zvýhodnění 10 000 Kč 
nebo v hotovosti 7 000 Kč
Hyundai ix20 v edici Best of Czech, další zvýhodnění 10 000 Kč nebo 
v hotovosti 7 000 Kč
Hyundai i30 kombi v edici Best of Czech, další zvýhodnění 20 000 Kč 
nebo v hotovosti 14 000 Kč

Tak šťastné a veselé Hyundai Vánočné!

Hyundai Tucson v edici Best of Czech

Další zvýhodnění o 30 000 Kč nebo

21 000 Kč v hotovosti
na Vaše další vánoční nákupy

Nepřekonatelná cena 499 990 Kč

HYUNDAI HB a.s.,
Hradecká 98, 530 09  Pardubice

E-mail: hyundai.pardubice@ hyundaihb.cz
www.hbpardubice.hyundai.cz

Tel.: 778 779 973, 778 779 970 – prodej

Tel: 778 725 527, 778 779 975 – servis


