
Kollmorgen, s.r.o.

Evropská 864, Modřice 

21 000 – 24 000 Kč 

Kollmorgen, s.r.o., firma zabývající se výrobou a montáží pohonných systémů strojních zařízení; podnik s otevřenou a přátelskou kulturou patřící do úspěšné celosvětové skupiny 

FORTIVE, divize Kollmorgen (www.Kollmorgen.com).

Hledáme zaměstnance na pozici OPERÁTOR/KA ve výrobě elektromotorů. 

Na pozici operátora elektromotorů budete kompletovat jednotlivé díly motoru a pokud máte elektro vzdělání budete elektromotory také testovat, tj. měřit parametry na elektrických 

testerech a zařízeních. Nebojte, nevadí nám, že nemáte žádnou praxi v tomto oboru, všechno Vás naučíme. 

Pozice je vhodná i pro čerstvé absolventy.

• Manuální přesnost a zručnost 

• Ochota pracovat ve třísměnném provozu od pondělí do pátku 

• VÝHODOU vzdělání v oboru strojním nebo elektro nebo pracovní zkušenost z výroby

• Čisté a nehlučné pracovní prostředí 

• Penzijní připojištění

• Příspěvky na sport

• Výbornou dostupnost, dopravu zdarma

• Férové platové ohodnocení

• Pohodový kolektiv a vedení

• 20 000 -21 000 Kč, možnost přesčasů

• Po zkušební době navíc variabilní složka mzdy

• Sign-on bonus po zkušební době 5000,-

• Systém doporučení kandidáta – až 20 000,- za doporučení nového kolegy / kolegyně

• Dotovaná kantýna – 25,- / oběd

• Možnost převést až 4 SIM karty s výhodným tarifem

• Drogerie – krémy na ruce, solviny, mýdla, prací prostředky

• Možnost zvyšování kvalifikace (elektrokurzy, CNC kurzy)

• Firemní společenské akce (Family day, Vánoční večírek)

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete Váš strukturovaný životopis přes odpovědní tlačítko.

Přijďte se k nám podívat do výroby a pobavit se s našimi mistry.

Kollmorgen, s.r.o.

Evropská 864, Modřice 

Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity 

Plat: 21 000 – 24 000 Kč / měsíc 

Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Závodní stravování, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Firemní akce 

Zařazeno: Řemeslné a manuální práce, Strojírenství, Výroba a průmysl, Elektrikář, Dělník, Operátor výroby 
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Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 

Zadavatel: Zaměstnavatel 

Praxe a stáže, trainee programy, pozice je vhodná pro absolventy.

Pozice vhodná pro důchodce. 

Kollmorgen, s.r.o., Petra Detersová 

+420 533 314 201
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Chcete u nás pracovat? (http://lmc.jobs.cz/)
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JSME ČLENEM RODINY LMC
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