Crystalex CZ, s.r.o., B.Egermanna 634, 473 13 Nový Bor
telefon +420 487 74 11 11, e-mail: info@crystalex.cz, www.crystalex.cz
IČO 28542673
Informace o aktuálně obsazované pracovní pozici

Kontaktní osoba
Anna Vaňková
anna.vankova@crystalex.cz
tel: 487 742 496
mobil: 725 213 960

SOUSTRUŽNÍK
Náplň práce:
 čtení a použití technických podkladů, stanovení pracovních postupů, prostředků a metod
 určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces
 příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů
 seřízení obráběcího stroje na požadované tolerance
 kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků
 čtení údajů různých měřících a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během
výrobního procesu; odzkoušení a kontrola funkce vyrobených předmětů za použití různých měřících a
zkušebních přístrojů
 ošetřování, opravy a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů, provádění jednoduchých opravářských
prací
 evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
Požadujeme:
 SOU strojírenského směru (obráběč kovů)
 Praxe min. 3 - 5 let
 manuální zručnost, samostatnost, zájem o práci
Nabízíme:
 zaškolení
 práci ve společnosti se silným zázemím
 pracovní smlouvu na dobu určitou s možností na dobu neurčitou
 ohodnocení dle znalostí, zkušeností a délky praxe, bližší informace poskytne personální úsek
BENEFITY:
5 týdnů dovolené, 3 dny sick day, systém závodního stravování, systém Unišek+: úhrada
volnočasových aktivit, penzijní připojištění 500,- Kč/měsíčně (po odpracování 1 roku ve společnosti),
příspěvek na hromadné rekreace, poznávací zájezdy a dětské rekreace, peněžité odměny dárcům
krve, odměny a dary při životním a pracovním výročí, příspěvek na dopravu


nástup možný ihned
V případě Vašeho zájmu o zařazení do výběrového řízení nám zašlete strukturovaný životopis na
e-mail: anna.vankova@crystalex.cz

Poskytnutím svých osobních údajů uvedených v zaslaných materiálech naší společnosti, dáváte
souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi, a to na dobu do odvolání Vašeho souhlasu, za
účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené
v zaslaných materiálech jsou pravdivé a úplné.

