Roznov pod Radhostem

Operátor/ka ve výrobě

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,

Pojďte k nám pracovat a staňte se součástí stabilní německé společnosti s rodinnou
tradicí. Vyrábíme komponenty do automobilů prémiových značek (sedačky, elektromotory,
zámkové moduly). Každé druhé nové vozidlo na celém světě je vybaveno minimálně jedním
naším produktem.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000

Koho hledáme?
- spolehlivé a motivované pracovníky starší 18 let s ochotou pracovat ve směnném provozu
- předchozí zkušenosti ve výrobních společnostech není nutná - vše Vám ukážeme a
naučíme
- máte zkušenosti v automotive minimálně jeden rok? V tom případě Vám nabízíme
možnost nástupu přímo do kmenového stavu
Co nabízíme?
- základní mzdu, výkonnostní prémie a nadstandardní příplatky za práci ve svátky a o
víkendu
- náborový příspěvek 6.000,- Kč v případě zkušeností v automotive a nástupu do
kmenového stavu
- podíl na zisku společnosti, odměnu před dovolenou a před Vánoci
- dotované stravování z domácí kuchyně (25,-Kč, polévka, hl. jídlo a salát)
- příspěvek na penzijní připojištění (7.200,-/rok) a životní pojištění (3.600,-/rok)
- Cafeterie - beneﬁt plus
- 5 týdnů dovolené
- autobusové svozy nebo příspěvek na dopravu
- zvýhodněné telefonní tarify pro celou rodinu
- vlastní školka a jesličky, odpolední klub pro školáky, tábory
- volnočasové a sportovní aktivity (music day, fotbalové turnaje, volejbal, hokej, ski day,
turistika...)
- zdravotní programy (vyšetření zraku, výživové poradenství, workshopy, relaxační techniky,
očkování proti chřipce, zvýhodněné ceny ve sportcentrech...)
- vlastní lékař, ﬁzioterapeut a psychologické poradenství
- příspěvky dárcům krve
- odměny při jubilejích a za dlouholetou práci

employees at 63 locations in 23
countries guarantee quality and
innovation.

Brose Canada Inc.
1500 Max Brose Drive
London, ON N6N 1P7

- Váš životopis zašlete v případě zájmu na: michaela.tomeckova@brose.com
- Bližší informace získáte na tel.č.: +420 778 488 139

