OPERÁTOR/KA VÝROBY KABELŮ
Náborový příspěvek až 50 000 Kč
Co u nás budete dělat po řádném zaškolení:
> od plánovače se dozvíte, na které lince pracujete
> dostanete výrobní objednávky a převezmete
rozjetou linku
> zkontrolujete si nastavené parametry na lince
a následně provedete kvalitativní měření
na výrobku
> během směny kontrolujete chod linky a výrobní
parametry
> pokud se vyskytnou komplikace, řešíte je
s daným oddělením a vše zapíšete do Postupu
kusovníku
> naše video vás vezme na prohlídku výrobou:
https://youtu.be/3XPyF7V2S8g

Co od vás očekáváme:
> ochotu pracovat v nepřetržitém provozu
(krátký/dlouhý týden, 12.-ti hod. směny
s příplatkem 15%)
> fyzickou zdatnost
> výhodou (nikoliv podmínkou)
jsou pro nás předchozí zkušenosti z výroby
> alespoň základní znalost českého jazyka

Nástup: ihned nebo dle dohody

Co vám za to nabízíme:
> práci na hlavní pracovní poměr
> náborový příspěvek 20 000 Kč pro začátečníky/
50 000 Kč pro ty, kteří mají 2 a více let
prokazatelných zkušeností v kabelařině
> nástupní mzda až 25 000 Kč měsíčně
(na vybrané výrobní operace)
> docházkový bonus 2 000 Kč měsíčně
při splnění cílů
> výkonnostní bonus – až 3000 Kč měsíčně
při splnění cílů
> roční bonus za tuny ve výši 5% hrubé základní
roční mzdy (až 18 000 Kč) při splnění cíle
> stravenkový paušál 82 Kč za odpracovanou
směnu (cca 1 200 Kč čistého měsíčně)
> 25 dní dovolené za kalendářní rok
(2x ročně celozávodní dovolená)
> příspěvek na volnočasové aktivity
4 000 Kč za kalendářní rok
> příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
800 Kč měsíčně
> odměnu za pracovní výročí a při odchodu
do penze
> kvalitní pracovní oblečení, které vám vypere
a opraví specializovaná firma
> firemní společenské a sportovní akce
v průběhu roku
> zvýhodněné mobilní tarify pro vás i vaše blízké
> možnost nákupu firemních akcií za velmi
výhodných podmínek
> zastávku MHD přímo před firmou
> šance učit se na nových linkách a posouvat výš
nebo pracovat v zahraničních závodech v rámci
skupiny Prysmian Group
> stabilitu, jistotu zaměstnání, přátelské
a bezpečné pracovní prostředí, lidský přístup

