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Pro posílení svého 

týmu v provozním 

areálu Dolní Újezd a 

pro pracoviště 

extrakční linky v 

BEZNU u Mladé 

Boleslavi (práce na 

obou pracovištích) 

hledáme vhodného 

uchazeče na pozici:

VEDOUCÍ STROJNÍK EXTRAKČNÍ LINKY
Co Vás v práci čeká?
- budete plánovat, řídit, koordinovat a vyhodnocovat činnosti související s výrobním procesem polotovarů –  extraktů,
- pro řízení výroby budete využívat informační systém Navision, zaučíme Vás,
- povedete příslušnou evidenci,
- budete zodpovídat za dodržování servisních činností,
- budete organizovat jednotlivé činnosti svých podřízených.

Jak to u nás funguje?
- nikdo není hozen do vody, zaškolíme Vás,
- všechny přesčasy proplácíme,
- o oblečení se Vám postaráme.

Jaké máme požadavky?
- ukončené středoškolské vzdělání nebo vyučení, obor elektromechanik nebo příbuzný obor,
- aktivní práce s elektro-dokumentací,
- platnou vyhlášku 50/1978 Sb. – § 6,
- znalost silno i slaboproudu,
- znalost elektro-pneumatických rozvodů,
- řidičský průkaz skupiny B,
- minimálně 3 roky praxe,
- výhodou je vlastnit průkaz obsluhy VZV, obsluhy jeřábů a vazačů a oprávnění k obsluze tlakových nádob,
- zkušenosti revizního technika výhodou,
- není pro Vás překážkou cestování mezi Beznem a Dolním Újezdem, kde máme provoz.

Na co se u nás můžete těšit?
- odpovídající ohodnocení (25 000 - 32 000,- Kč nástupní mzda dle zkušeností),
- výplatu vždy v termínu,
- týden dovolené navíc,
- budete mít k dispozici firemní automobil, PC i telefon,
- možnost využití levnějšího telefonního tarifu,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- nákupy ve firemní prodejně za příjemné ceny,
- vždy férové jednání.

Jak probíhá výběrové řízení?
- zašlete životopis na email kariera@trumf.cz 
- zavoláme Vám a domluvíme si schůzku dle Vašich možností, popovídáme si, rozhodneme se, zda se k sobě hodíme


