
Operátor CNC obráběcích strojů 

(absolventské místo) 

 

Firma: 

  

S&K TOOLS spol. s r.o. (zaměstnavatel) 

Místo pracoviště: 

  

Vlastimila Pecha 1302/2, Brno - Černovice   Ukázat mapu 

 

Pracovní poměr:  

práce na plný úvazek 

 

Smluvní vztah:  

pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti (na dobu neurčitou) 

 

Vzdělání:  

odborné vyučení bez maturity 

 

Benefity: bonusy/prémie, stravenky/příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, 

vzdělávací kurzy, školení, závodní stravování, občerstvení na pracovišti, firemní 

akce, 13. plat, možnost si napracovat hodiny, vyhrazený čas na inovace 

 
Vhodné i pro:  

osoby bez praxe 
 

Zařazení:  
operátor cnc strojů, operátor výroby, výroba, průmysl a provoz, technika, 
elektrotechnika a energetika 

 

Co říká S&K TOOLS spol. s r.o. o pozici 

Česká společnost zaměřená na výrobu precizních a vysoce 

komplikovaných nástrojů a dílců, hledá posilu do týmu 

Co vás čeká 

Zázemí ryze české rodinné firmy a přátelský kolektiv profesionálů v oboru. 

https://www.prace.cz/nabidka-nahled/?memcData=jd426ff036-07af-4f8a-a95e-fe0bba22a29d&ssl=1&id=1513087645&langGui=cs


 obsluha a seřizování CNC brusek a CNC obráběcích strojů v čisté a 
klimatizované místnosti 

 tvorba programů na CNC strojích, odladění nových technologií 
 výroba přesných dílců v rozměrových tolerancích 0,003 mm 

 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

Hodně Vás toho naučíme, je pro Vás připravený adaptační program, přesto po Vás 

budeme něco chtít: 

 ukončené vzdělání v učební obor obrábění kovů, brusič nebo mechanik a 
seřizovač CNC 

 ochota pracovat ve 3 směnném provozu 
 manuální zručnost, loajalita, samostatnost 
 cit pro přesnou práci 

Výhodou bude, pokud budete umět. Naumíte? Nevadí, naučíme Vás to 

 znalost řídících systémů CNC brousících strojů a CNC obráběcích strojů výhodou 
 ... a jejich programování 

Co vám můžeme nabídnout 

 zajímavé platové ohodnocení, nadstandardní prémie a balíček benefitů 
 profesní růst prostřednictvím firemních rozvojových programů 
 týden dovolené navíc 
 stravenky a možnost stravování ve firmě 
 zajímavou výrobu dílů pro špičkové firmy z celého světa a různých oborů 
 výroba na moderních strojích výrobců Mazak a Studer 
 stability rodinné firmy prosperující od roku 2002 na českém trhu 
 jsme tým, který společně dokáže pracovat i bavit se... 

 

 


