
Hledáte 
stabilní  

zaměstnání?

U nás najdete příležitost  
ke dlouhodobé spolupráci.

MORACELL s.r.o. 
Průmyslová 542, Žabčice  664 63

JSME VÝROBCE ŠIROKÉHO SORTIMENTU VÝROBKŮ  
PRO OSOBNÍ HYGIENU A DOMÁCNOST.

www.MORACEll.Cz

CHCETE SE DOZVĚDĚT 
VÍCE INFORMACÍ?

Kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme potřebné  
informace. Pro návštěvu provozu je potřeba  

domluvit termín telefonicky.

KONTAKT NA PERSONÁlNÍ ODDělENÍ:

Tereza zmidlochová
+420 739 245 447

Své životopisy zasílejte na e-mail: 
kariera@moracell.cz,  

zmidlochova@moracell.cz

MORACELL s.r.o.,  
Průmyslová 542, Žabčice  664 63
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•	Operátor výroby
– práce v nepřetržitém provozu. 12 hodin směna, 
krátký dlouhý týden.

•	Pracovník údržby 

– směnný provoz (ranní, odpolední + pohotovost) 

•	Technolog

CO NABÍzÍME?
•	Zajímavé platové ohodnocení.

•	Možnost osobního profesního růstu.

•	Zázemí silné, stabilní a rostoucí výrobní společnosti. 
Náš sortiment je potřeba i v období krize.

•	Úzký pracovní kolektiv i když rosteme,  
stále u nás funguje osobní přístup.

BENEfITY

Příspíváme na stravu.

Každý měsíc přispíváme na sport, kulturu  
a zdraví formou Flexi passu.

Pololetní odměny.

Za doporučení nového kolegy můžete  
získat až 15 000 Kč.

Vážíme si stálých zaměstnanců a za odpracovaná  
léta 5, 10, 15, 20 let vyplácíme násobek  

odpracovaných let v tis. 

Máte možnost nákupu výrobků  
za zvýhodněné ceny.

•	Skladník 
– dvou směnný provoz (ranní, odpolední,  
1x do měsíce vychází víkendová směna)

•	Referent dopravy s ANJ

Mzdy a aktuálně volná místa naleznete na  

www.moracell.cz/kariera

Přispíváme na penzijní připojištění.

V nepřetržitém provozu máte možnost využít  
2 dny zdravotního volna v směnném provozu  

(ranní, odpolední) to jsou 3 dny 

Můžete využít i zvýhodněné mobilní služby.  
K výběru máte z několika tarifů.

Hradíme Vám pojištění odpovědnosti zaměstnance  
za škody způsobené zaměstnavateli.

Naše výroba stojí přímo u vlakové a autobusové 
zastávky.. Dobrá vlaková dostupnost.

Pro cyklisty máme k dispozici  
uzamykatelnou kolárnu.

Během dne máte zajištěn pitný režim.

Po zkušební době nemusíte řešit odnášení  
špinavého pracovního oblečení domů.  

Zajišťujeme pracovní oblečení, jeho praní a opravu.

HlEDÁME NOVÉ KOlEGY  
DO VÝROBY

HlEDÁME NOVÉ KOlEGY  
DO SKlADU


