
Hledáme parťáka na pozici:

TECHNIK ÚDRŽBY
Jaká je náplň práce?
• starat se o stroje na kompletaci ventilů pro plynové kotle a komponentů otopných systémů

O jaké činnosti půjde?
• poskytovat technickou podporu, údržbu a opravy výrobních zařízení
• analýza poruch zařízení a návrhy nápravných opatření
• plánovat opravy a provádět preventivní údržbu
• řešit nečekané poruchy a odstraňovat závady

Co požadujeme?
• SOU technického směru a/nebo praxi v oboru
• orientace ve fungování pneumatických systémů, elektro-automatizace, mechanických systémů
• ochota učit se 
• ochota pracovat ve třísměnném provozu
• zkušenost s údržbou průmyslových zařízení výhodou
• Vyhláška 50/1978 Sb. §6 výhodou – pokud nemáte, můžeme Vám pomoci ji získat

Co můžeme nabídnout?
• práci v mezinárodní společnosti
• čisté a bezpečné pracovní prostředí s klimatizovanou výrobní halou
• zaškolení na požadovanou specializaci a podpora profesního rozvoje
• ohodnocení nadstandardních dovedností
• všechny přesčasy proplácíme - dodržujeme zákoník práce 
• každoroční navyšování mzdy v závislosti na pracovních výsledcích
• bodový benefitní systém Cafeteria ve výši až 4.500 Kč/rok – body můžete využít např. na masáže, 

sport, cestování, kina, lékárny nebo třeba i na Slevomatu 
• příspěvek ve výši až 11.200 Kč/rok na stravování v závodní kantýně 
• na penzijní připojištění Vám přispějeme až 7.000 Kč/rok 
• velké parkoviště pro auta i zabezpečené parkování pro kola, autobusová zastávka pár kroků od závodu 

Kontakt: 
Máte-li zájem o uvedenou pozici, pošlete životopis Zuzaně Cvrčkové na zuzana.cvrckova@resideo.com

Jsme RESIDEO. Náš výrobní závod v Brně poskytuje již od roku 2003 svým renomovaným zákazníkům špičkové 
produkty v oblastech spalování, elektroniky, termoregulace a systémů s pitnou vodou. Naše výrobky používají 
miliony lidí po celém světě.

Nabízíme fajn práci ve výrobě pro fajn lidi, kteří jsou šikovní, chtějí se učit nové věci, slušně si vydělat a časem se 
třeba i profesně posunout na jinou pozici. To všechno u nás jde a rádi vám s tím pomůžeme. 

Jsme Resideo a jsme FAJN! Sledujte nás na www.fajnfabrika.cz
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