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Náplň práce ● Předpoklady ● Benefity a další informace 

 
 

PROVOZ A KONTROLA CHODU LINKY 

● 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 

 
 

PODMÍNKOU 

● ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (krátký/dlouhý týden, 12hodinové směny s příplatkem 15 %) 

● fyzickou zdatnost 

● základní znalost českého jazyka 
 

VÝHODOU 

● předchozí zkušenosti z výroby 

 
 

DOVOLENÁ 

● 25 dní dovolené (2x ročně celozávodní dovolená) 
 

FINANČNÍ A JINÉ BENEFITY 

● náborový příspěvek 20 000 Kč pro začátečníky nebo 50 000 Kč pro zkušené kabeláře (2 roky praxe) 

● průměrná mzda až 36 000 Kč hrubého měsíčně s možností navýšení prací přesčas 

● docházkový bonus 2 000 Kč měsíčně při splnění cílů 

● výkonnostní bonus až 3 000 Kč měsíčně při splnění cílů 

● roční bonus za vyrobené tuny ve výši 5 % hrubé základní roční mzdy (až 18 000 Kč) při splnění cílů 

● stravenkový paušál 99 Kč za odpracovanou směnu 

● příspěvek 4 000 Kč za rok na volnočasové aktivity 

● příspěvek 800 Kč měsíčně na životní nebo penzijní pojištění 

● odměny za pracovní výročí a při odchodu do penze 

● šanci učit se na nových linkách a posouvat výše nebo pracovat v zahraničí v rámci Prysmian Group 

● kvalitní pracovní oblečení, které Vám vypere a opraví specializovaná firma 

● možnost nákupu firemních akcií za velmi výhodných podmínek 

● zvýhodněné mobilní tarify pro Vás i Vaše blízké 

● zastávku MHD přímo před firmou 
 

Co u nás budete dělat? 

Co od Vás očekáváme? 

Co Vám nabízíme? 
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