
TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.
hledá nové kolegy na pozici:

Pro obě pozice je nutná základní orientace ve slaboproudé elektrotechnice, znalost čtení 
elektro dokumentace a výpočtů, manuální zručnost, pečlivost a skutečný zájem o práci. 
Požadujeme vyučení v elektro slaboproud nebo příbuzném oboru. Hledáme spolehlivé a zručné 
kolegy pro dlouhodobou spolupráci.

Nabízíme férové jednání a mnoho bonusů :
• zaměstnání na HPP
• slušné zacházení a přátelský přístup v  kolektivu stabilní české rodinné firmy
• různorodou zajímavou práci s uplatněním vlastní iniciativy, kreativity a nápadů
• občerstvení na pracovišti zdarma
• stravenky, Activepass, sickdays, firemní akce a další bonusy
• jednosměnný provoz, 
• nové, čisté, dobře vybavené, moderní prostory
• místo výkonu práce Brno – Řečkovice, v  blízkosti vlakové zastávky

V případě, že Vás některá z nabízených pozic zaujala, zašlete nám prosím Váš podrobný 
životopis a krátký průvodního dopis na e-mailovou adresu: sulakova@tron.cz  Případné dotazy 
rádi zodpovíme na uvedené e-mailové adrese, nebo volejte na tel. 541 420 727.   
Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru. Těšíme se na spolupráci s Vámi !

Firma TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY S.R.O.  je česká obchodně výrobní společnost, podnikající 
20let v oblasti LED osvětlení. Naším hlavním programem jsou zákaznická řešení osvětlování, dodávky 
diod LED a souvisejících komponentů, osazování DPS a výroba náročných LED aplikací.

Disponujeme exkluzivně vybavenou světelnou laboratoří pro testování vlastností LED diod a měření 
světelných podmínek. Srdcem společnosti je strojní dílna s osazovacími linkami a nejmodernějšími 
SMT automaty, máme ruční dílnu pro montáž a kompletaci a rozsáhlý sklad. Více na www.tron.cz

ELEKTROMECHANIK
PRO MONTÁŽ A VÝROBU APLIKACÍ  
Z LED DIOD A LED PÁSKŮ

ELEKTROMECHANIK
PRO PRÁCI S OSAZOVACÍMI 
AUTOMATY

Jedná se o různorodou zajímavou 
práci na menších zakázkách, 

kompletace liniového LED 
osvětlení, práce s ručním nářadím, 
pájení, letování, jemná mechanika. 

Náplní práce je obsluha, údržba 
a nastavení sofistikovaného, 
programově řízeného zařízení, 
nejedná se o stereotypní práci na 
lince.  
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+420 541 420 720
info@tron.cz  |  www.tron.cz

TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.
Karásek 1J (areál PHARMA PARK)  |  621 00 Brno-Řečkovice  |  Česká republika


