SOUSTRUŽENÍ | FRÉZOVÁNÍ | BROUŠENÍ | MONTOVÁNÍ

MECHATRONIK (M/Ž/N)

Váš kontakt na nás:

Náplň práce:

Kontaktní osoba:
Pan R. Hausmann
Personální manager
Telefon +49 (0) 3583 51669-80

•

Žádosti o místo směřujte na:
HAVLAT Präzisionstechnik GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 17
02763 Zittau
E-Mail: karriere@havlat.de

Údržba a servis obráběcích strojů
Svou flexibilitou a ochotou zajišťujete hladký tok výroby

•

Provádění plánované preventivní údržby
Vnímáte sám/sama sebe jako interního poskytovatele služeb pro naši výrobu

•

Zhotovování zkušebních a revizních plánů podle zadání výrobce v
našem ERP systému
K Vašim silným stránkám patří organizační nadání a strukturovaný způsob práce

•

Výměna technických zkušeností s nadřízenými, spolupracovníky a
externími poskytovateli služeb
Požaduje se od Vás samostatnost při práci, tvůrčí myšlení a nápady

HAVLAT Präzisionstechnik GmbH

Požadujeme:

Výběrové řízení na pracovní místo:
Mechatronik (m/ž/n)

•

Ukončené odborné vyučení v oboru mechatronik, průmyslový mechanik
nebo montér strojů a zařízení nebo důkaz o srovnatelných znalostech a
schopnostech s příslušnými odbornými zkušenostmi

•

Zájem o techniku, povědomí o kvalitě a radost z odpovědné práce v
nadšeném a přátelském týmu

•

Žádoucí je praktická zkušenost v oblasti servisu a údržby obráběcích strojů,
znalosti elektronického zpracování dat

Zahájení pracovního poměru:
ihned
Pracovní doba:
Plný úvazek,
1 až 2 směny
Poznámka:
základy německého jazyka
(výhodou)

Více informací:
www.havlat.de
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HLEDÁME VÁS PRO NÁŠ PODNIK!

Staňte se součástí historie regionálního úspěchu!
Těšíme se na Vás.
Váš tým HAVLAT.

SOUSTRUŽENÍ | FRÉZOVÁNÍ | BROUŠENÍ | MONTOVÁNÍ

Váš kontakt na nás:

Nabízíme:

Adresa:
HAVLAT Präzisionstechnik GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 17
02763 Zittau

Jsme výrobcem precizních konstrukčních dílů v oblasti technologie soustružení,
frézování, broušení a v oblasti montáže modulů a zakládáme si na moderním
a univerzálním strojovém parku. Jako Saský rodinný podnik působíme již druhou
generaci a klademe si za cíl, vytvořit spojení mezi domovem a pracovištěm v
regionu v okolí města Zittau. Rodiny Havlat a Friedrich jsou zárukou dlouhodobého
růstu a dlouholetých partnerských vztahů se zákazníky i zaměstnanci.

E-mail:
karriere@havlat.de
Telefon:
+49 (0)3583 51669-0

Co nabízíme my:
Zajímavé finanční ohodnocení
Odpovídající výkonu a praxi
Příspěvek na spoření zaměstnanců
Nabízí podporu při dlouhodobém vytváření majetku

Firemní profil:
HAVLAT Präzisionstechnik GmbH
Výrobní plocha:
14 000 m²

Příspěvek na jesle/školku/družinu
Finanční podpora na péči o dítě
Personální management
Našim zaměstnancům nasloucháme a jsme přistupni kritice

Zaměstnanci:
245

Patronátní program pro nové zaměstnace
Nový zaměstnanci získají svou vlastní kontaktní osobu

Učni:
30

Profesní vzdělávání
Školení, další vzdělávání (návštěvy veletrhů nebo zákazníků)

Strojový park:
80 CNC strojů

Zdravotní prevence
Zajišťujeme stálé optimalizování pracovních podmínek
Moderní ochranné pracovní oblečení
Zajišťujeme pracovní oblečení včetně týdenního praní na náklady firmy

Více informací:
www.havlat.de
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ZAMĚSTNAVATEL HAVLAT

Bezplatné parkoviště pro zaměstnance
Dostatek parkovacích míst v příme blízkosti firmy
Zaměstnanecké akce
Od podnikových oslav, firemních výletů až po sportovní akce

