Hitachi Cable Europe, s.r.o. zaměřená na automobilový průmysl hledá pro svůj výrobní závod v
průmyslové zóně Triangle u Žatce vhodné kandidáty na pracovní místo:

TECHNIK ÚDRŽBY
Náplň práce:








Odpovídá za nastavení, údržbu a opravy výrobního zařízení
Provádí preventivní a prediktivní údržbu
Nastavuje a navrhuje technologické procesy údržby
Nastavuje a zajišťuje úpravy stávajících nebo nových výrobních přípravků
Navrhuje a optimalizuje technologické parametry zařízení vedoucí k vyšší stabilizaci procesů,
zlepšení kvality a výrobních parametrů
Spolupracuje s externími firmami – zadává zakázky přípravků včetně technického zpracování
Úzce spolupracuje se zaměstnanci výroby a kvality

Požadujeme:














požadované vzdělání ÚSO v oboru elektrotechnik nebo elektromechanik pro stroje a
zařízení
požadovaná praxe min. 2 roky v údržbě nejlépe v automobilovém průmyslu
odborná způsobilost podle vyhlášky 50/1978 Sb., §6, 7
Základní znalost CAD (AutoCad) nebo SW pro 3D návrh (SolidWorks) výhodou
schopnost čtení a tvorby technické dokumentace
základní znalost anglického jazyka
znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
řidičské oprávnění sk.B
technické a analytické myšlení
schopnost čtení technické dokumentace elektro a mechanika
schopnost realizovat základní mechanické a elektro úpravy, opravy
schopnost detekovat příčinu problému, navrhnout a realizovat řešení

Nabízíme:
Součástí této nabídky je navíc souhrn dalších benefitů:
1. Příspěvek zaměstnavatele na jízdné podle dojezdové vzdálenosti od 14 Kč do 48 Kč/den
v maximální částce 1 000 Kč/měsíc.
2. Příspěvek na stravování ve výši 55% z celkové ceny jedné stravenky za jednu odpracovanou
směnu nebo možnost stravování v jídelně s možností výběru až 5 teplých jídel denně.
3. Příspěvek za výlohy spojené s lékařskou péčí (po zkušební době úhrada nákladů za výpis
z karty od smluvního lékaře pro účely vstupní lékařské prohlídky do výše 200 Kč).
4. Odměna za 3, 5 a 10 leté pracovní výročí ve výši 1 000 Kč, 5 000 a 10 tis. Kč formou
Unišeků+.

5. Odměna za doporučení zaměstnance ve výši 5 000 Kč při odpracování 3 měsíců
doporučeného zaměstnance.
6. Roční odměna ve výši 1 000 Kč formou Unišeků+ vždy prosinci každého roku v rámci
Motivačního programu zaměstnanců.


11.

Motivační program zaměstnanců – formou univerzálních poukázek, které lze uplatnit v síti
provozoven v rámci celé České republiky. Možnost uplatnění v
1. Oblasti sportu (bazény, fitness, relaxační centra…)
2. Oblasti kultury (kina, divadla…)
3. Oblasti zdraví (lékárny, optiky, masáže, rehabilitace…)
4. Oblasti vzdělávání (autoškoly, počítačové a jazykové školy…)
5. Oblasti rekreace, relaxace a ubytování.
Zvyšování kvalifikace zajištěním vzdělávacích aktivit pro každého zaměstnance formou
Individuálních plánů vzdělávání.
Nenárokový 13. plat podle výsledků společnosti.
Možnost bezplatného zajištění výuky anglického jazyka v areálu společnosti.
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 500 Kč/měsíc při uzavřené smlouvě
a vlastním spoření.
A jiné.



práce na směny (7,5 hod na ranní a odpolední, po-pá)

7.
8.
9.
10.

Uděluji společnosti Hitachi Cable Europe, s.r.o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, dle
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, za účelem uzavření pracovně právního vztahu ve společnosti. Souhlas
poskytuji na dobu nejdéle 3 měsíců od data podpisu. Hitachi Cable Europe, s.r.o. v případě
neúspěšného výběrového řízení osobní údaje uchazeče neprodleně smaže a skartuje.
Kontakt pro zasílání CV: daniela.muzikova@eu-hitachicable.com

