Požadovaná profese:

elektromechanik elektrických zařízení

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v
dopravních prostředcích) (74121)
Počet volných míst:
2
Pracoviště a kontakty
Firma:
IVEP, a.s., IČ 00566993
Vídeňská 137/117a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 19, okr.
Místo výkonu práce:
Brno-město
Ing. Stanislav Chladil, tel.: +420 602 770 196, e-mail:
Komu se hlásit:
stanislav.chladil@ivep.cz
Vlastnosti volného místa
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:
Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Doba zaměstnání:
od 10.6.2018
Mzdové rozpětí:
od 16 500 do 19 500 Kč/měsíc
Vhodné pro:
Absolventy středních škol
První kontakt e-mailem nebo telefonicky od 8:30-18:00 hodin
Různorodá práce při kusové montáži el. přístrojů, možnost
profesního růstu. Příležitost i pro šikovné absolventy i
absolventky Nejedná se o pásovou výrobu.
Požadujeme: technické myšlení, proaktivní přístup k práci,
Poznámka k volnému místu:
pečlivost, týmová práce, zodpovědnost, ochota dalšího
vzdělávání. VZV -výhodou. Vyhláška č. 50/78 §5 a vyšší
výhodou (doškolíme).
Nabízíme: Dovolená navíc, podnikové stravování, penzijní
připojištění….atd
5.6.2018 2:48:16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město,
číslo volného místa: 14 568 950 794, poslat dotaz
Poslední změna:
zaměstnavateli:

Požadovaná profese:

Firma:
Místo výkonu práce:
Komu se hlásit:

Frézař kovů obsluha automatického stroje (CNC
frézka, možnost zaučení též na CNC ohraňovací
lis)
Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232)
Pracoviště a kontakty
IVEP, a.s., IČ 00566993
Vídeňská 137/117a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 19, okr.
Brno-město
Ing. Stanislav Chladil, tel.: +420 602 770 196, e-mail:
stanislav.chladil@ivep.cz
Vlastnosti volného místa

Směnnost:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:
Doba zaměstnání:
Mzdové rozpětí:

Jednosměnný provoz
Plný úvazek
Nižší střední odborné
od 15.6.2018
od 22 000 do 24 000 Kč/měsíc
První kontakt e-mailem nebo telefonicky od 8:30-18:00 hodin
Různorodá práce při malosériové a kusové výrobě.
Požadujeme:
proaktivní přístup k práci, pečlivost, zodpovědnost, ochota
Poznámka k volnému místu:
dalšího vzdělávání, profesní růst, dodržování BOZP.
Nabízíme:
Dovolená navíc, podnikové stravování, penzijní připojištění

Poslední změna:

1.6.2018 1:53:30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Brno-město,
číslo volného místa: 14 554 290 796, poslat dotaz
zaměstnavateli:

