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Staňte se součástí týmu stabilní mezinárodní společnosti otevírající svůj
nový závod v České republice v Dobřenicích (u dálnice D11). Do
dynamického týmu hledáme schopné pracovníky na následující pozice:

Staňte se součástí týmu stabilní mezinárodní společnosti otevírající svůj
nový závod v České republice v Dobřenicích (u dálnice D11). Do
dynamického týmu hledáme schopné pracovníky na následující pozice:

PRACOVNíKY K TISKAŘSKÉ LINCE - OPERÁTORY
SENIORY OPERÁTORY - VEDOUcí SMĚNY

KVALITÁŘ
MANAŽER KVALITY

Hlavnimi
•
•
•
•

zodpovědnostmi
bude:
základní nastavení linky dle výrobního programu
kontrola produkce a zmetkovitosti
pravidelná základní údržba linky
spolupráce s ostatními členy týmu (sklad. údržba. technici apod.)

Úspěšný

uchazeč musí splňovat následujlcl:
minimálně SOU vzdělání
zkušenost z výrobní haly / závodu
dobrý zdravotní stav bez omezení
schopnost pracovat na plný úvaze k v třísměnném provozu
spolehlivost a pečlivost
přesnost a zručnost
schopnost samostatně se rozhodnout a řešit krizové situace

Velkou

výhodou

je znalost Angličtiny

na komunikatívni

Nablzíme:
•
zajímavé finanční hodnocení
•
moderní pracovní prostředí
•
bezpečné pracovní podmínky
•
intenzivní zaškolení a průběžné vzdělávání
•
zaměstnanecké
benefity a výhody
Nástupnl

termín:

květen

- červenec

úrovni!!!

RECEPČNí
ÚČETNí
Nabízíme:
- moderní prostředí a technologie v
mezinárodní spol.
- zajímavé mzdové ohodnocení a
podmínky
- úvodní proškolení v zahraničí

Nástupní termín:
Květen - červenec 2010
Dále hledáme uchazeče na pozice:

Operátory, Skladníky
Řidiče VZV

dle potřeby

2010 (případně

dle dohody)

DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM,
RÁDI S NIMI MOŽNOSTI PRODISKUTUJEME!

Průběh výběrového
řizenl:
1/ telefonický rozhovor na základě zaslaného životopisu
2/ osobní setkání a pohovory v Dobřenicích (termíny budou stanoveny co nejdříve a dle dohody)
3/ individuální další postup s vybranými uchazeči

DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM,
RÁDI S NIMI MOŽNOSTI PRODISKUTUJEME!
Kontakt:
Své životopisy zasílejte na email
vantuchova@hays.cz
Pro více informací volejte
225001711 nebo 606681 713 nebo602492
(pohovory budou probíhat v lokalitě Dobřenic)

Kontakt:
Své životopisy zasílejte na email
vantuchova@hays.cz
Pro více informací volejte
225001 711 nebo 606 681 713 nebo 602 492 018
(pohovory budou probíhat v lokalitě Dobřenic)
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Staňte se součástí týmu stabilní mezinárodní společnosti otevírajíci svůj
nový závod v České republice v Dobřenicích (u dálnice D11). Do
dynamického týmu hledáme schopné pracovníky na následující pozice:

Staňte se součástí týmu stabilní mezinárodní společnosti otevírající svůj
nový závod v České republice v Dobřenicích (u dálnice D11). Do
dynamického týmu hledáme schopné pracovníky na následujlcí pozice:

Samostatná účetní výrobního závodu

Kontrolor kvality ve výrobě

I
Hlavnimi

zodpovědnostmi
bude:
Zpracováni podkladů pro účetnictví
Účtování dle českých standardů, znalost mezinárodních standardů (IFRS) pouze výhodou
Příprava pracovních smluv a dalších personálních náležitostí
Příprava podkladů pro mzdy a zpracování mzdového účetnictví
Zpracování nezbytných analýz, reportů, uzávěrek
Reportování manažerovi závodu v CR a komunikace s finančním ledítelem v UK

Úspěšný

uchazeč musi splňovat následující:
minimálně SŠ vzdělání
znalost Angličtiny na pokročilé úrovni nutností
zkušenost z obdobné pozíce po dobu min. 1-2 let ve výrobním závodu
znalost práce s MS Office
spolehlivost a pečlivost, samostatnost
schopnost samostatně se rozhodnout

Nabízime:
zajímavé finanční hodnocení
moderní pracovní prostředí
bezpečné pracovní podmínky
intenzivní zaškolení a průběžné vzdělávání
zaměstnanecké
výhody

Nástupní

termin:

květen

- červenec

zodpovědnostmí
bude:
Kontrola veškerých procesů v rámci výroby a jednotlivých činností
Zajištění shody výrobního provozu se směrnicemi společnosti
Příprava dokumentace spojené s kontrolou kvality a výrobními postupy
Zajištění kontrolních mechanismů při výrobě
Označení a eliminace rizikových faktorů a neshod v jednotlivých procesech
Pravidelné předávání
a aktualizování informaci pracovníkům o postupech a zásadách správného
provozu na výrobní lince

Úspěšný

uchazeč musí splňovat následující:
minimálně SŠ vzdělání
znalost Angličtiny na pokročilé úrovni nutností
zkušenost z obdobné pozice po dobu min. 1 rok ve výrobním závodu
znalost práce s MS Office
spolehlivost a pečlivost, samostatnost
schopnost samostatně se rozhodnout a řešit krizové situace

Nabizíme:
zajímavé finanční hodnocení
moderní pracovní prostředí
bezpečné pracovni podmínky
intenzivní zaškolení a průběžné vzděláváni
zaměstnanecké výhody

dle potřeby

2010 (případně

Hlavnimi

dle potřeby

dle dohody)
Nástupni

Průběh výběrového
řízení:
1/ telefonický rozhovor na základě zaslaného životopisu
2/ osobní setkání a pohovory v Dobřenicích (termíny budou stanoveny
3/ individuální další postup s vybranými uchazeči

co nejdříve a dle dohody)

DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM,
RÁDI S NIMI MOŽNOSTI PRODISKUTUJEME!
Kontakt:
Své životopisy zasílejte na email
vantuchova@hays.cz
Pro více informací volejte
225001711 nebo606681 713nebo602492018
(pohovory budou probíhat v lokalitě Dobřenic)

termín:

květen - červenec

2010 (případně

dle dohody)

Průběh výběrového
řízení:
1/ telefonický rozhovor na základě zaslaného životopisu
2/ osobní setkání a pohovory v Dobřenicích (termíny budou stanoveny
3/ individuální další postup s vybranými uchazeči

co nejdříve a dle dohody)

DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM,
RÁDI S NIMI MOŽNOSTI PRODISKUTUJEME!
Kontakt:
Své životopisy zasílejte na email
vantuchova@hays.cz
Pro více informací volejte
225001 711 nebo 606 681 713 nebo 602 492 018
(pohovory budou probíhat v lokalitě Dobřenic)
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Staňte se součástí týmu stabilní mezinárodní společnosti otevírající svůj
nový závod v České republice v Oobřenicích (u dálnice 011). Do
dynamického týmu hledáme schopné pracovníky na následující pozice:

I

Mechanici I Elektrotechnici
Hlavnlmi

Úspěšný

zodpovědnostmi
bude:
Zajištěni hladkého provozu výrobni linky a výrobního závodu
Identifikace rizikových faktorů, jejich odstraněni
Pravidelná údržba / čištěni linky, ad-hec řešeni komplikaci
Příprava zprávo jednotlivých mechanických nebo elektrotechnických

termín:

květen

- červenec

vzdělávání

I

Recruiti.ng experts
wortdwide

ŘIDiČE VZV - SKLADNíKY
Hlavnlmí

zodpovědnostmí
bude:
Skladové činnosti / expedice, manipulace
Základní evidence materiálů a produktů
Zásobování výrobní linky ve spolupráci s operátory
Řízení VZV

Úspěšný

uchazeč musl splňovat následujlcí:
minimálně SOU vzdělání
zkušenost z obdobné pozice
oprávnění na VZV
dobrý zdravotní stav bez omezení
schopnost pracovat na plný úvazek v třísměnném provozu
spolehlivost a pečlivost, přesnost a zručnost
schopnost samostatně se rozhodnout a řešit krizové situace

Velkou

výhodou

na lince

je znalost Angličtiny

na komunikativní

Nablzlme:
zajímavé finanční hodnocení
moderní pracovní prostředí
bezpečné pracovní podmínky
intenzívní zaškolení a průběžné vzděláváni
zaměstnanecké benefity a výhody

dle potřeby

2010 (případně

'

Staňte se součástí týmu stabilní mezinárodní společnosti otevírající svůj
nový závod v České republice v Oobřenicích (u dálnice 011). Do
dynamického týmu hledáme schopné pracovníky na následující pozice:

uchazeč musl splňovat následujici:
minimálně SŠ vzděláni ideálně v oboru Mechanika nebo Elektrotechnika
platná vyhláška 50
znalost Angličtiny na úrovni střední komunikace nutností
zkušenost z obdobné pozice po dobu min. 0,5-1 rok ve výrobnlm závodu
znalost práce s MS Office
spolehlivost a pečlivost, samostatnost
schopnost samostatně se rozhodnout a řešit krizové situace
zaškolení ve Velké Británii duben/květen/červen,
spolupráce na instalaci nové výrobní linky v CR

Nabízlme:
zajímavé finanční hodnocení
moderní pracovní prostředí
bezpečné pracovní podmínky
intenzivní zaškolení a průběžné
zaměstnanecké výhody

Nástupní

závadách

•

úrovni!!!

dle potřeby

dle dohody)
Nástupnl

Průběh výběrového
řlzení:
1/ telefonický rozhovor na základě zaslaného životopisu
2/ osobní setkání a pohovory v Dobřenicích (termíny budou stanoveny
3/ individuální další postup s vybranými uchazeči

květen - červenec

2010 (případně

dle dohody)

Průběh výběrového
řlzenl:
1/ telefonický rozhovor na základě zaslaného životopisu
2/ osobní setkání a pohovory v Dobřenicích (termíny budou stanoveny
3/ individuální další postup s vybranými uchazečí

co nejdříve a dle dohody)

co nejdříve a dle dohody)

DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM,
RÁDI S NIMI MOŽNOSTI PRODISKUTUJEME!

DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM,
RÁDI S NIMI MOŽNOSTI PRODISKUTUJEME!
Kontakt:

termín:

UCA_
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Kontakt:

Své životopisy zasílejte na email
vantuchova@hays.cz
Pro více informací volejte
225001 711 nebo 606 681 713 nebo 602 492 018

Své životopisy zasílejte na email
vantuchova@hays.cz
Pro více informací volejte
225001 711 nebo 606 681 713 nebo 602 492 018

(pohovory budou probíhat v lokalitě Dobřenic)

(pohovory budou probíhat v lokalitě Dobřenic)
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