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PZP HEATING a.s. – tepelná čerpadla
Přední výrobce tepelných čerpadel a chladících zařízení
přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka
na následující pozice:

Popis práce: 
� Letování komponentů chladících zařízení dle pracovních 

plánů a technických výkresů
� Pájení otevřeným plamenem

Požadujeme:
� Praxe v tvrdém pájení 
� Znalost výkresové dokumentace
� Manuální zručnost, samostatnost, pečlivost
� Časovou � exibilitu
� Trestní bezúhonnost

PÁJEČ/LETOVAČ

V případě zájmu zasílejte strukturovaný (profes-
ní) životopis s průvodním dopisem. Veškeré Vámi
 zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

E-mail:
kubeckova.kristyna

@pzpheating.cz

PZP HEATING a.s.
Dobré 149

517 93 Dobré u Dobrušky

Tel.: +420 494 629 749
Tel./fax: +420 494 664 203

Popis práce: 
� Doplňování / zásobování materiálem výrobu ze skladu
� Péče/správa odpadového hospodářství (likvidace a pří-

prava odpadu k odvozu, přemístění na určené místo)
� Drobné montážní práce

Požadujeme:
� Dobrou fyzickou kondici (manipulace s materiálem)
� Trestní bezúhonnost (čestné prohlášení při nástupu)
� Manuální zručnost, zodpovědnost, samostatnost,

pečlivost

MANIPULANT VE VÝROBĚ

Popis práce: 
� Kompletace výrobků tepelných čerpadel
� Kontrola kvality jednotlivých dílů, celých výrobků
� Příprava hotových výrobků k expedici

Požadujeme:
� Odpovědný přístup ke svěřeným úkolům
� Časovou � exibilitu
� Trestní bezúhonnost
� Znalost tvrdého pájení (letování) výhodou

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

Nabízíme:
� Zázemí silné, stabilní nadnárodní společnosti
� Stabilní práci ve společnosti
      s perspektivními obory působnosti
� Důkladné proškolení hned při nástupu do zaměstnání
� Příspěvek na dopravu

� Stravenky
� Motivační � nanční ohodnocení
� Příjemné pracovní prostředí
� Možnost dalšího profesního růstu
� Jednosměnný, čistý provoz




