
  
 

 

 

Společnost Air Products se sídlem v Pensylvánii v USA je přední světovou společností zabývající se 

výrobou průmyslových plynů. Na trhu působí déle než 80 let. Hlavní obchodní jednotka společnosti 

Industrial Gases nabízí atmosférické a procesní plyny a související vybavení pro rafinerie, 

petrochemičky, automobilový průmysl, strojírenství a také oblast kovovýroby, elektroniky a 

potravinářský. Společnost Air Products je rovněž předním světovým dodavatelem technologií a 

vybavení pro LNG - zkapalněný zemní plyn. Air Products má téměř 21 000 zaměstnanců v 50 

zemích světa a usiluje o to, aby se stala nejbezpečnější a nejefektivnější výrobcem průmyslových 

plynů na světě s cílem vždy poskytovat nejlepší služby svým zákazníkům. 

 

Operátor do skladu technických plynů / Obsluha plnicí stanice 
Air Products, Brno-Tuřanka 

 

NÁSTUP: je možný ihned a do hlavního pracovního poměru 

LOKALITA: Tuřanka, Brno-Slatina,  

MZDA: odpovídající zkušenostem + roční bonus + příspěvek na stravování 

PRACOVNÍ DOBA: 2 směny: ranní: 6:00-14:15 + odpolední: 14:00-22:15 

 

V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete svůj životopis přes náš kariérní portál: 
www.airproducts.cz/careers 
Referenční číslo: 36562BR  

 

Prosím, také lze volat nebo poslat textovou zprávu na tel. číslo +420 778 

710 470 (Jitka Varkevisserová - nábor) 
 

 

 
 

Máte zkušenosti jako operátor/ka nebo technik z výroby nebo strojírenství? Pokud ne, ale 

jste manuálně zručný/á, máte chuť pracovat a učit se nové věci, tak by tato příležitost 

mohla být právě pro Vás! 

http://www.airproducts.cz/careers


  
 

 

 

Co se u nás naučíte? 

 

Plnění tlakových lahví 

Manipulace s lahvemi a jejich kontrola 

Příprava závozu, práce se skenerem (čtečkou zboží) 

Ovládání vysokozdviždného vozíku – výhodou 

 

Naše benefity a co nabízíme? 

 

fixní plat s jednoročním bonusem 

25 dní dovolené 

příspěvek na stravování ve výši Kč 65 za každý odpracovaný den 

příspěvek na penzijní připojištení po odpracování 1 roku 

doplatek v době nemoci a sick days 

vynikající příležitosti pro vzdělávání a růst, školení, kurzy, certifikace 

práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu 

práci v úspěšné mezinárodní společnosti 
 

Co očekáváme od vybraného kandidáta? 

 

ochotu učit se novým věcem 

výborný zdravotní stav a manuální zručnost 

pečlivost, zodpovědnost, samostatnost 

spolehlivost, loajalitu, týmovost a zapálení pro práci 

 

 

V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete svůj životopis. 

Těšíme se na Vás, 

HR tým Air Products. 

 

 


