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Nepracujeme zde 
jako roboti, 
a to se mi líbí
V Somě pracuji 25 let. Začínal jsem jako elektromechanik a zapojoval jsem rozvaděče do 
strojů. Přes oživovače jsem se vypracoval na parťáka elektromontáže. Dnes je 
moje práce zajišťovat chod elektromontáže tak, aby dobře fungovala a vše klapalo.
Nejprve jsem se učil stroje montovat, ovládat a pak je předat zákazníkovi. Za montáží 
i servisem jsem jezdil po celém světe a viděl jsem, jak naše stroje používají v praxi.Firma 
mi leží na srdci, a proto mám na pozici vedoucího často těžké chvilky. Každý flexotiskový 
stroj je jiný, nejsme sériová výroba a nevyrábíme stále stejnou věc. Nepracujeme zde 
jako roboti, a to se mi líbí. 

Tomáš B., v SOMA 25 let, vedoucí skupiny elektromontáže

Hledáte pracovní jistotu? Ozvěte se nám
na rybkova@soma.cz nebo na +420 733 155 700

www.soma.cz

Výrobní haly 
a SOMA Globe

Výrobní prostory Obráběcí centrum Flexotiskový stroj 
Optima2

www.soma.cz

Nejsme montovna. Vyvíjíme a vyrábíme vlastní produkt – flexotiskové stroje, které prodáváme 
do celého světa. Za minulý rok jsme zvýšili obrat o 20 % a uvedli 3 nové stroje na trh Covidu 

navzdory. Rosteme, stavíme 2 nové výrobní haly, které otevřeme v roce 2022.

Přihlaste se na rybkova@soma.cz nebo na +420 733 155 700.
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Stabilní zaměstnavatel

Hledáte pracovní jistotu?

S O M A  L a n š k r o u n  h l e d á

Pracovní jistota
Platové ohodnocení až 34 tis. Kč měsíčně (7,5 hod/den)
Nástupní bonus 20 tis. Kč
Příspěvky na dopravu pro vzdálenost nad 20 km 
a další zaměstnanecké benefi ty




