Společnost Gates Hydraulics s.r.o. je součástí amerického koncernu Gates, který je předním
světovým výrobcem hydraulických systémů převážně pro strojní zařízení ve stavebním a těžebním
průmyslu. Pro svůj výrobní závod v Karviné hledá zaměstnance na pozici

OPERÁTOR VÝROBY SCR HADIC
POZICE JE OBSAZOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM PERSONÁLNÍ AGENTURY S
MOŽNOSTÍ PŘEVODU DO KMENOVÉHO STAVU
Náplň práce:

 Montuje SCR hadice v požadovaném objemu a s dodržením požadované kvality
 Obsluhuje výrobní stanice v souladu s platnými předpisy a technologickými postupy
 Kontroluje kvalitu vyráběných dílů pomocí měřících zařízení a pomůcek
 Ošetřuje a udržuje (denní i preventivní údržba) příslušné vybavení, stroje a nástroje
 Zajišťuje plynulost výroby na všech úsecích daného pracoviště
 Eviduje veškeré technické data o průběhu a výsledcích práce
 Provádí drobné, jednoduché opravy nevyžadující přítomnost údržby
 Eviduje poruchy v elektronickém systému údržby
 Plní předepsané výrobní normy, požadavky na kvalitu výrobku a výrobní procesy
 Zodpovídá za dodržování interních směrnic, systému jakosti a BOZP a PO

Požadujeme:

 SOU se zaměřením na strojírenství, nebo elektrotechniku
 Praxe na podobné pozici výhodou
 Samostatnost, přesnost a preciznost
 Technické myšlení a logické uvažování
 Zodpovědnost a manuální zručnost
 Základní znalost práce s PC
 Schopnost orientace v technických výkresech
 Znalost práce s ruční čtečkou – scannerem výhodou
 Ochotu pracovat ve směnném provozu bez omezení

Nabízíme:

Stabilní práci v mezinárodní společnosti
 Možnost zvyšování kvalifikace
 Možnost profesního růstu
 Platový růst možný již po 3 měsících od nástupu
 Čtvrt roční bonus (dle odvedené práce a výsledků pobočky)
 Dovolená až 25 dní dle odpracované doby
 Po přestupu pod kmen příspěvěk na penzijní nebo životní pojištění a další výhody dle kolektivní smlouvy,
např. volno navíc při výjimečných událostech, odměny za pracovní jubilee, atd.
Místo výkonu práce: Karviná
V případě zájmu zašlete prosím svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu
hr@gateshydraulics.cz
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na čísle 597 467 665 – Nikola Janoszew ská
w w w .gateshydraulics.cz

