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Společnost je certifikována a udržuje integrovaný systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN OHSAS 
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Společnost Beton Brož s. r. o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do pracovního poměru 
pracovníka na pozici:  

Strojník – operátor výrobní a paletovací linky 

Hrubá mzda: 25 000 – 35 000 Kč 

Náplň práce: 

- obsluha špičkových výrobních technologií 

- zajištění bezvadné produkce - kvalita v požadovaném množství 

- příprava a seřizování stroje 

- údržba prováděná v plánovaných časech  

Požadujeme:  

- dokončené SŠ vzdělání: min. ÚSO s výučním listem v technickém oboru (strojírenství, 
elektrotechnika nebo stavebnictví) 

- skutečný zájem o práci v oboru obsluhy a údržby strojních zařízení  

- zručnost a technické myšlení,  

- zkušenosti s automatickým provozem výhodou 

- pracovní doba: nepřetržitý provoz zajišťovaný ve 12h směnách  

 

Provozní elektrikář – údržbář 

Hrubá mzda: 25 000 – 30 000 Kč 

Náplň práce:  

Provádí opravy strojů, vyhledává závady a stanovuje technologii oprav, provádí údržbářské a 
opravárenské práce 

- zajištění bezvadné připravenosti strojů 

- perfektní údržba prováděná v plánovaných časech 

Požadujeme:  

- dokončené SŠ vzdělání: min. ÚSO s výučním listem v oboru elektrotechnika (elektrikář, 
elektromechanik)  

http://www.betonbroz.cz/
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- platné osvědčení o zkoušce min. dle §6 Vyhl. č.50/78 Sb. 

- pečlivost a řemeslnou zručnost  

- velmi dobrou orientaci v elektro dokumentaci 

- pracovní doba: jednosměnný provoz zajišťovaný v pracovní dny s pracovní pohotovostí 

Provozní zámečník – údržbář 

Hrubá mzda: 25 000 – 30 000 Kč 

Náplň práce:  

Provádí opravy strojů a strojírenských zařízení, vyhledává závady a stanovuje technologii oprav, 
provádí údržbářské a opravárenské práce 

- zajištění bezvadné připravenosti a seřízení strojů 

- perfektní údržba prováděná v plánovaných časech  

Požadujeme:  

- dokončené SŠ vzdělání: min. ÚSO s výučním listem v oboru strojírenství (zámečník, soustružník, 
strojní mechanik)  

- skutečný zájem o práci v oboru obsluhy a údržby strojních zařízení,  

- pečlivost a řemeslnou zručnost,  

- velmi dobrou orientaci v technických výkresech  

- platný svářečský průkaz,  

- pracovní doba: jednosměnný provoz zajišťovaný v pracovní dny (6:00-14:30, 40hodin týdně) s 
pracovní pohotovostí 

Skladník – obsluha vysokozdvižného vozíku 

Hrubá mzda: 24 000 – 28 000 Kč 

 

Požadujeme:  - zodpovědný přístup k práci, flexibilita, schopnost pracovat v týmu 

                         - přesnost a preciznost, ochota učit se novým věcem                         

Praxe v řízení čelního vysokozdvižného vozíku výhodou. 

Nezaučeným uchazečům umožníme zaškolení. 

http://www.betonbroz.cz/
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Pracovník zakázkové výroby 

Hrubá mzda: 22 000 – 26 000 Kč 

Požadujeme :   -  manuální zručnost a fyzická zdatnost 

                           - zodpovědný přístup k práci, flexibilita, schopnost pracovat v týmu 

                           - přesnost a preciznost, ochota učit se novým věcem  

 

 

 

U všech pozic nabízíme: 

- moderní pracovní prostředí 

- příspěvek na stravování  

- zaměstnanecká sleva na firemní produkty  

- příspěvek na penzijní připojištění/životní připojištění 

- možnost získat další odbornosti hrazené zaměstnavatelem (jeřábník, vazač, VZV) 

- hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 

- nástup možný ihned po absolvování vstupní lékařské prohlídky u našeho smluvního lékaře 

 

 

 

Pro více informací volejte na tel. číslo  +420 737285104 – p. Tichá 

Strukturovaný životopis a zašlete na emailovou adresu: ticha@diton.cz 

http://www.betonbroz.cz/

