OPERÁTOR - OPERÁTORKA
Máte zájem o zajímavou práci v centru Brna s výbornou dostupností MHD?
Chcete rozumné pracovní tempo a dobré podmínky k práci?
Pak hledáme právě Vás!

Pracovní nabídka

pro absolventy

Jsme ryze česká firma se zaměřením na povrchovou úpravu dekorativních dílů pro letecký,
automobilový a ostatní průmysl, www.LARS.cz.

RÁDI VÁM NABÍDNEME:
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovní smlouvu v dlouhodobě stabilní firmě s nástupem IHNED nebo dle DOHODY,
plný úvazek v kmenovém stavu, žádná agentura,
pravidelnou výplatu mzdy a mzdových bonusů,
pracoviště v Brně, cca 5 min. od zastávky tramvaje MHD,
práci pro muže i ženy,
neformální a přátelský kolektiv, který Vám rád pomůže,
férový přístup nadřízených k zaměstnancům a kvalitní zaučení,
samozřejmě odpovídající pracovní oblečení a vybavení.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ BENEFITY PRO VÁS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stravenkový paušál 50 Kč/směna,
25 dnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění 800 Kč/měsíc,
nebo zdarma MULTISPORT karta na sportovní, relaxační a wellness aktivity,
možnost využívat zdarma permanentku na zápasy HC KOMETA Brno,
finanční odměnu 5.000 Kč za životní jubileum,
20.000 Kč odměna při získání nového zaměstnance,
velmi zajímá odměna při pracovním jubileu,
zdarma SIM firemní mobilní kartu (volání a SMS v ČR zdarma, 10 GB dat),
finanční příspěvek 10.000 Kč při narození dítěte,
proplacení všech lékařských prohlídek (vstupní, periodické),
pro chvíle oddechu využijete odpočinkovou místnost s kuchyňkou,
lépe se také poznáme na neformálních firemních akcích,
ad.

JAKÁ BUDE VAŠE NÁPLŇ PRÁCE:
•
•
•

příprava materiálu na závěsovou techniku,
po ukončení procesu výroby předání materiálu k výstupní kontrole,
obsluha jednoduchých manipulačních zařízení.

Zaujali jsme Vás?
Neváhejte, těšíme se na Váš zájem formou zaslání Vašeho životopisu na email: personal@lars.cz

www.LARS.cz

OPERÁTOR - OPERÁTORKA
V případě dotazů prosím kontaktujte personální oddělení:

Zbyněk Strmiska, mobil 739 266 142, email z.strmiska@lars.cz

www.LARS.cz

