
Název pozice: Mechanik montáže – kompletace forem  

Lokalita: Jindřichův Hradec, Český Republika  

Plat: 23.750 – 27.600 Kč měsíčně dle zkušeností + skvělé benefity  

Pracovní poměr: HPP doba určitá 1. rok, poté doba neurčitá 

Směny: Ranní směna 6:00 – 14:30; odpolední směna 14:00 – 22:00  
 

Máte zkušenosti v oboru nebo jste právě vyšli školu a hledáte první zaměstnání? Husky-KTW s.r.o. 
Jindřichův Hradec hledá šikovné pracovníky na pozici Mechanik montáže – kompletace forem. 

Nejste z Jindřichova Hradce? Nevadí! Rádi Vás podpoříme při přestěhování se za prací.  

Jsme mezinárodní společnost se sídlem v Kanadě (Bolton) a evropskou centrálou v Lucembursku. 
Řadíme se mezi nejvýznamnější výrobce a poskytovatele služeb v oboru vstřikovacích forem. Našim 
zákazníkům nabízíme kvalitní služby a komplexní podporu v oblasti výroby a servisu forem.  
 
Jednou z poboček je výrobní závod v Jindřichově Hradci, který je významnou součástí společnosti 
Husky Injection Molding Systems. Zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců a chystá se nadále 
rozrůstat.  

Co Vás čeká?  

Koordinace celého průběhu výroby zakázky bude ve Vašich rukou. Budete kompletovat formy v rámci 
jejich konečné montáže. Vaším úkolem bude servisovat a odstraňovat případné nedostatky, dbát na 
kontrolu a správnou montáž formy. Nakonec připravíte zakázku k expedici, zaevidujete ji a odepíšete 
ze systému.  

Podrobný popis činnosti Mechanika montáže – kompletace forem: 

• Technické objasnění a řízení komponentů/dílů forem ve výrobě 
• Montáž komponentů forem/ nástrojů dle technické dokumentace (=shodnost) 
• Samostatná kontrola kvality v rozsahu stávajících měřících možností 
• Dokumentace povinně kontrolovaných rozměrů   
• Konečná montáž vstřikovacích forem, nástrojů,  přípravků, komponentů, zavíračů… 
• Spolupráce při optimalizaci formy  
• Servis a odstraňování nedostatků 
• Provádění servisních výcviků/zaškolování u forem 
• Neustálé zlepšování pracovních procesů (délka / produktivita) 
• Kontrola a údržba přidělených zařízení, montážních nástrojů v oddělení  
• Provádění údržby a vedení záznamů o interní údržbě strojů /  dle karty stroje 
• Konzervování částí, dílů, nástrojů a forem po dokončení 
• Zpětné hlášení o dokončených dílech a zmetkovitosti 
• Přesné zaznamenávání odpracovaných hodin na konkrétních zakázkách  
• Přihlašování a odhlašování zakázek v systému  
• Finální testování forem a příprava k expedici 
• Koordinace zakázky v průběhu celého procesu výroby 
• Účast na poradách plánování zakázky , práce s kusovníky a systémem Certa 



Profil Mechanika montáže – kompletace forem: 

• Strojní vzdělání (Nástrojář, obráběč kovů, mechanik seřizovač) 
• Znalost čtení technické dokumentace, prostorová představivost, manuální zručnost 
• Organizační schopnosti, systematičnost a samostatnost 
• Oprávnění k řízení manipulačních a vysokozdvižných vozíků, jeřábník a vazač (je možné zařídit 

interně v případě, že máte řidičské oprávnění skupiny B) 

Výhodou: 

• Zkušenosti z oblasti výroby vstřikovacích forem 
• Znalost NJ / AJ  
• Znalost výrobních postupů  

Nabízíme:  

• Motivační finanční ohodnocení dle vašich zkušeností  
• Mimořádné roční odměny 
• 13. plat (50% v červnu, 50% v listopadu) 
• 5 týdnů dovolené 
• 100% hrazené první 3 dny nemoci 
• Příspěvek na penzijní a úrazové pojištění (3% ze základní mzdy) 
• Příspěvek na životní pojištění 
• Nástupní bonus (11.500,-) 
• Roční bonus za loajalitu (11.500,-) 
• Závodní kantýnu a dotované stravné (27,- / polévka, hlavní jídlo, pití) 
• Příspěvek na dojíždění  – každý ujetý kilometr! (2 KČ) měsíčně průměrně 831 Kč 
• Příspěvek na přestěhování 
• Firemní dotované programy (zvýhodněné ceny na nákup v automatech Delicomat, 

zvýhodněné vstupné do bazénu v Jindřichově Hradci) 
• Vzdělávání a jazykové kurzy - angličtina/němčina 

 

Pokud Vás nabídka pozice Mechanik montáže – kompletace forem zaujala, neváhejte a pošlete 

nám svůj životopis na martina.kralova@monster.com   

mailto:martina.kralova@monster.com

