
Požadovaná profese: CNC operátor 

     

Pracoviště a kontakty: 

 Firma:   protechnik consulting s. r. o., IČ 25599615, http://www.protechnik.cz 

 Místo výkonu práce: Svitavská 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, okr. Svitavy 

 Kontaktní osoba: Lenka Šafářová, e-mail: jobs@protechnik.cz 

 

Vlastnosti volného místa: 

 Směnnost:   třísměnný provoz (37,5 h týdně) 

 Pracovněprávní vztah:  plný úvazek 

 Minimální stupeň vzdělání: střední odborné (vyučen) 

 Doba zaměstnání:  od 01.06.2018 

 Mzdové rozpětí:  od hrubá mzda od 22.000,- Kč/měsíc odpovídá cca 140 Kč/hod. 

 

Velmi zajímavá nejednotvárná práce s možností profesního a osobního růstu v moderním prostředí silné a stabilní 
společnosti nezávislé na automobilovém průmyslu s 18 letou tradicí v Moravské Třebové. Nevyrábíme jen 
komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš úspěšný tým! 

Náplň práce: 

• práce na CNC obráběcích centrech – soustruzích nebo frézách 
• nejen vlastní výroba, ale také provádění drobných korekcí, výměna nástrojů, průběžná kontrola kvality 
• práce s informačním systémem firmy 

Požadavky na uchazeče: 

• vzdělání se zaměřením na strojírenství 
• zkušenosti na obdobné pozici vítány, ale nejsou podmínkou 

Nabízíme: 

• dynamický mzdový systém - aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a 
úspěchů.  

• jediné místo, kde jste hodnoceni průběžně a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu 
• možnost profesního růstu 
• úprava mezd dvakrát ročně 
• měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě 
• proplácení přesčasových hodin s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu a neděli 50%, za svátek 100% 
• komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji 
• příspěvek na stravování 
• parkování uvnitř firemního areálu 
• hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea, dárky k Vánocům, firemní akce a další benefity 
• z této pozice budete mít jedinečnou možnost se vypracovat do pozice seřizovače nebo seřizovače 

s programováním – vše bude záviset jen na Vašem zájmu a schopnostech 

Výhody: dynamický mzdový systém, příspěvek na stravování, PP na dobu určitou. 

 


