Technolog
Co potřebujete
Vztah ke strojařině, ať už ze školy či
praxe. Potřebujeme někoho, kdo se ve
strojírenství alespoň trochu orientuje a
hlavně ho to baví.
Důležitá je na této pozici komunikace.
Budete v kontaktu s lidmi na dílně,
v konstrukci či nákupu, se kterými budete
spolupracovat.

Hlavní je pro nás, že se chcete učit. Se
spoustou věcí vám pomůžeme, ale tohle
musíte sami.
U nás má stejnou možnost angličtinář,
který se rád učí a nevadí mu naučit se pár
německých
výrazů
(aby
rozuměl
technickému výkresu), jako němčinář,
který německy hovoří plynně.

Určitě AutoCAD, bez toho to nepůjde.
Výhodou pro vás i pro nás bude zkušenost
s 3D programy.

_______________________________________________________________

Vytváříme postup, dle kterého vyrábí celá firma. Chceme někoho, komu
bude záležet na každém detailu.

Co nabízíme
 Smysl práce – na začátku výkres,
na konci hotový díl. Máme spousty
různých výrobků – každý má svůj
výkres a na vás bude, aby proces
výroby fungoval co nejefektivněji.
 Spolupráci napříč odděleními,
jedno by nefungovalo bez druhého a
vy budete ten článek, který umožní
uskutečnit proces výroby.
 Pružná pracovní doba.
 Firmu, která má dobré vyhlídky do
budoucna a stabilní pozici na
pracovním trhu.
 Fixní mzdu, která se může
zvyšovat, pokud nám ukážete, že
na to máte.

 Dotované obědy a také večeře.
 Jezdíme do ostatních firem ve
skupině Glatt (Drážďany, Binzen,
Pratteln).
 Zaměstnanecké výhody: 25 dní
dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, dopravu nad 30km,
Vánoční
prémie,
pozornost
k narozeninám/narození
dítěte/svatbě/odchodu do důchodu
apod., lékařská péče, firemní akce,
příspěvek na tábor pro děti/na
dioptrické brýle, permanentky na
hokej.

__________________________________________________
Pošlete nám Vás životopis: eliska.skalicka@glatt.com

Manažer kvality
Co potřebujete
Zkušenosti s vedením lidí. Abyste s nimi
uměli jednat, motivovat je a získat si je pro
svůj nápad.

Velkou výhodou jsou zkušenosti s ISO
auditem, jelikož je to jedna ze základních
zodpovědností na této pozici.

Hledáme strojaře tělem i duší, tudíž je pro
nás ideální vystudovaná vysoká škola
strojní.

Fantazii, protože díky ní si dovedete
představit, ne CO lze zlepšit, ale JAK.

Umět
komunikovat
v německém,
popřípadě anglickém jazyce.

Budete rozvíjet systém kvality. Najdete
chybu? Výborně, máte volné ruce v tom,
abyste zjistili, proč se tak stalo a našli
způsob, jak daný proces vylepšit.

________________________________________________________________

Kvalita se nekontroluje, ale vyrábí. Potřebujeme někoho, kdo bude hledat
cesty k zefektivnění procesů.

Co nabízíme
 Smysl práce – budete zapojeni
do rozhodování o procesech ve
firmě, což s sebou nese velkou míru
zodpovědnosti a také příležitost
podílet se na změnách.
 Potřebujeme člověka, co bude chtít
tvořit a ne udržovat. Na oplátku
nabízíme podmínky, které vám to
umožní, respekt a důvěru.
 Firmu, která má dobré vyhlídky do
budoucna a stabilní pozici na
pracovním trhu.
 Program pro rozvoj a vzdělávání.

 Jezdíme do ostatních firem ve
skupině Glatt (Drážďany, Binzen,
Pratteln).
 Zaměstnanecké výhody: 25 dní
dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, dopravu nad 30km,
Vánoční
prémie,
pozornost
k narozeninám/narození
dítěte/svatbě/odchodu do důchodu
apod., lékařská péče, firemní akce,
příspěvek na tábor pro děti/na
dioptrické brýle, permanentky na
hokej.

__________________________________________________
Pošlete nám Vás životopis: eliska.skalicka@glatt.com

Brusič
Co potřebujete
Naše výrobky jsou rozmanité, což znamená,
že budete brousit různé díly. Proto byste
měli být manuálně zruční.

Jak chuť do práce, tak chuť učit se.
Chceme, abyste se zlepšovali a posouvali se
dál.

Nebát se přijít, když se budete chtít na něco
zeptat nebo bude třeba cokoli vyřešit.

Broušení v naší firmě je hodně specifické,
proto jsme připraveni vás celým procesem
provést a naučit co nejvíc tak, abyste byli
schopni najít si svůj vlastní styl.

________________________________________________________________

Baví nás, jak výrobek díky broušení ve finále vypadá. Chceme někoho,
komu na tom bude také záležet.

Co nabízíme
 Smysl práce – rozmanitost, a to
především v dílech a výrobcích, si u
nás užijete.
 Tým, ve kterém to funguje. Pokud
ukážete, že tuto práci dělat chcete,
tak zapadnete.
 Dvě směny (ranní 6:00 – 14:00,
odpolední 14:00 – 22:00).
 Firmu, která má dobré vyhlídky do
budoucna a stabilní pozici na
pracovním trhu.
 Fixní mzdu, která se může
zvyšovat, pokud nám ukážete, že
na to máte.

 Dotované obědy a také večeře.
 Jezdíme do ostatních firem ve
skupině Glatt (Drážďany, Binzen,
Pratteln)
 Zaměstnanecké výhody: 25 dní
dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, na dopravu nad 30km,
Vánoční
prémie,
pozornost
k narozeninám/narození
dítěte/svatbě/odchodu do důchodu
apod., lékařská péče, firemní akce,
příspěvek na tábor pro děti/na
dioptrické brýle, permanentky na
hokej.

__________________________________________________
Pošlete nám Váš životopis: eliska.skalicka@glatt.com

Přípravář materiálu pro výrobu
Co potřebujete
Znalost technické dokumentace se
vám na této pozici bude velmi hodit, ale
postačí, pokud máte alespoň základy.
Fyzickou zdatnost. Bez té to nepůjde.
Budete pracovat s kladivem, ohýbat a
rovnat plechy. Pokud však rádi vymýšlíte

zlepšováky, uvítáme to my a především vy,
pokud si tím dokážete ulehčit práci.
Ideálně byste měli být vyučeni ve
strojařském
oboru
nebo
mít
zkušenosti z jiných strojařských či
výrobních firem.

________________________________________________________________

Rozehráváme karty pro další oddělení výroby a snažíme se, aby materiál
od nás odcházel připraven co nejlépe.

Co nabízíme
 Smysl práce – výrobní proces
začíná u vás.
 Dvě směny (ranní 6:00 – 14:00,
odpolední 14:00 – 22:00).
 Firmu, která má dobré vyhlídky do
budoucna a stabilní pozici na
pracovním trhu.
 Fixní mzdu, která se může
zvyšovat, pokud nám ukážete, že
na to máte.
 Dotované obědy a také večeře.

 Jezdíme do ostatních firem ve
skupině Glatt (Drážďany, Binzen,
Pratteln).
 Zaměstnanecké výhody: 25 dní
dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, na dopravu nad 30km,
Vánoční
prémie,
pozornost
k narozeninám/narození
dítěte/svatbě/odchodu do důchodu
apod., lékařská péče, firemní akce,
příspěvek na tábor pro děti/na
dioptrické brýle, permanentky na
hokej.

__________________________________________________
Pošlete nám Váš životopis: eliska.skalicka@glatt.com

Svářeč
Co potřebujete
Alespoň základní svářečský
Používáme metodu TIG.

kurz.

Jak chuť do práce, tak chuť učit se.
Zbytek jsme ochotní vám dát a naučit.

Znalost technické dokumentace se
vám na této pozici bude velmi hodit, ale
postačí, pokud máte alespoň základy.

________________________________________________________________

Svářením dáváme našim nestandardním výrobkům vizuální stránku a
chceme někoho, komu na tom bude záležet.

Co nabízíme
 Pokud uvidíme, že máte talent a
chuť, zařídíme vám možnost
absolvovat státní zkoušky ve
svářecí škole.
 Dvě směny (ranní 6:00 – 14:00,
odpolední 14:00 – 22:00).
 Smysl práce – naše výrobky jsou
složité, takže u nás lidé musí o své
práci nejen přemýšlet, ale také
vymýšlet lepší a efektivnější
způsoby.
Chceme,
aby
naši
zaměstnanci získávali co nejvíce
zkušeností a byli tak ve sváření co
nejlepší.
 Firmu, která má dobré vyhlídky do
budoucna a stabilní pozici na
pracovním trhu.

 Fixní mzdu, která se může
zvyšovat, pokud nám ukážete, že
na to máte.
 Dotované obědy a také večeře.
 Jezdíme do ostatních firem ve
skupině Glatt (Drážďany, Binzen.
Pratteln).
 Zaměstnanecké výhody: 25 dní
dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na dopravu
nad 30km, Vánoční prémie,
pozornost k narozeninám/narození
dítěte/svatbě/odchodu do důchodu
apod., lékařská péče, firemní akce,
příspěvek na tábor pro děti/na
dioptrické brýle, permanentky na
hokej.

__________________________________________________
Pošlete nám Váš životopis: eliska.skalicka@glatt.com

