Klima, a. s., přední český výrobce průmyslových radiálních a axiálních ventilátorů a
jejich příslušenství, svařovaných konstrukcí pro energetiku, hutnictví, petrochemii,
výrobu stavebních hmot, strojírenství, ekologický průmysl a zemědělství, firma
s padesátiletou úspěšnou historií, hledá z důvodu dalšího rozšíření firmy do svého týmu
kolegy na tyto pozice

obsluha CNC strojů
Pracovní náplň:
 obsluha horizontální frézy řídicí systém Heidenhain
 obsluha obráběcího centra řídicí systém Fanuc
 obsluha soustruhu systém Fanuc
 výroba převážně kusových dílů
 upnutí, seřízení nástrojů, najetí a obrábění kusu dle výkresové dokumentace
Co od Vás čekáme:








ÚSO vzdělání technického směru

praxe v oboru programování a obsluhy CNC strojů s řídicím systému Fanuc,
Heidenhain minimálně 2 roky
spolehlivost, zodpovědnost
znalost čtení výkresů a orientace v nich
manuální zručnost, zájem o práci
samostatnost, spolehlivost, soustředěnost a smysl pro přesnost
ochotu příležitostně pracovat na směnný provoz nebo přesčas

svářeč
Pracovní náplň:
 svařování ocelových nebo hliníkových dílů, konstrukcí a rámů strojů do
hmotnosti 20 tun
Co od Vás očekáváme:
 platný svářečský průkaz a znalost svařování metodou MIG/MAG, resp. TIG.
 základní znalost a orientaci ve výkresové dokumentaci
 minimálně 1 rok praxe ve svařování
 státní zkoušky dle EN 287-1, resp. ISO 9606 – 1,2 - výhodou
 vyučen v oboru zámečník, instalatér, klempíř, opravář zem. strojů - výhodou
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zámečník
Pracovní náplň:
 sestavování a montáž ocelových svařovaných konstrukcí, rámů strojů a nádrží
 sestavování jednoduchých dílů z oceli a nerezu
 sestavování a montáž konstrukcí z hliníku pro tepelné elektrárny

Co od Vás očekáváme:
 znalost čtení výkresů a orientace v nich - je nutností
 praxe na podobné pozici alespoň 1 rok
 ochota učit se novým věcem
 samostatnost, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
 vyučen v oboru zámečník, klempíř, opravář zemědělských strojů - výhodou

Co Vám nabízíme:
 práci na HPP ve stabilní české firmě s 50-letou tradicí na trhu
 zaškolení ve stehování s CO2 (MIG/MAG)
 odpovídající finanční ohodnocení
 dodatková dovolená v délce 5 dnů pro profese svářeč
 individuální možnosti rozvoje
 příspěvek na závodní stravování
 příspěvek za plnění fondu pracovní doby 500,- Kč/měs.
 pololetní odměna 5 % ze zisku (srpen, prosinec – záloha, květen doplatek)
 roční odměna za splnění plánovaného zisku 6 000,- Kč
 čištění pracovních oděvů
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