Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOMAŽLICÍCH

Směnnost

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Řídící pracovníci ve školních jídelnách (14125)

1

12340 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.5.2016 - 30.4.2017
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Identifikace: DOA147847U
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Rubášová Jitka Ing., tel: 379 410 625, email:
jitka.rubasova@soudom.cz
Poznámka: Plat.zařazení dle katalogu prací (8. platová třída), od 12.340 Kč dle dosaženého vzdělání a praxe, os.
ohodnocení a příplatek za vedení.
Pracovní smlouva se po 1 roce prodlužuje na dobu neurčitou.
Požadavky: SOŠ s maturitou ekonomického směru nebo v gastronomii, zkušenosti ve stravovacím
provozu, výhodou je praxe v oblasti školního stravování, organizační a řídící schopnosti, záliba v
gastronomii, kreativita, spolehlivost, pečlivost

INTERNÍ AUDITOR/KA

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Účetní auditoři (24112)

1

3500 Kč

PP zkrácený
Jednosměnný provoz
28.4.2016 - neurčito
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Identifikace: DOA138007U
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Rubášová Jitka Ing., tel: 379 410 625, email:
jitka.rubasova@soudom.cz
Poznámka: Požadavky: zkušenosti s účetnictvím příspěvkových organizací.
Plat závisí na stupni dosaženého vzdělání a na praxi.
Zkrácený pracovní úvazek 8 hod. týdně.

UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU (STROJÍRENSTVÍ)

ÚSO (vyučení s maturitou)

Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (23203)

1

20000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
28.4.2016 - 31.7.2016
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Identifikace: DOA138470U
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Buršík Pavel Bc., tel: 778 424 277, email: skola@soudom.cz
Poznámka: Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou obor Mechanik seřizovač a studium pedagogiky podle
vyhlášky č. 317/2005 Sb.
V případě zájmu zašlete žádost a CV na skola@soudom.cz.

UČITEL ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (STROJÍRENSTVÍ) STŘEDNÍ
ŠKOLY

Vysokoškolské

Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (23201)

1

21070 Kč

PP plný, 21,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
28.4.2016 - 31.7.2017
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Identifikace: DOA146988U
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Richter Pavel Ing., tel: 379 410 623, email: skola@soudom.cz
Poznámka: Požadavky: Vysokoškolské vzdělání získané v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti
pedagogický věd zaměřené na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy (strojírenské předměty)
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

UČITEL/KA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (STROJÍRENSTVÍ)

Směnnost

Vysokoškolské

Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (23201)

1

11770 Kč

PP zkrácený
Jednosměnný provoz
28.4.2016 - 31.7.2016
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Identifikace: DOA138468U
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Richter Pavel Ing., tel: 379 410 623, email: skola@soudom.cz
Poznámka: Požadavky: vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy
(strojírenské předměty).
V případě zájmu zašlete žádost a CV na skola@soudom.cz.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

DĚLNÍK/DĚLNICE VE VÝROBĚ

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (814)

1

13000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
22.2.2016 - neurčito
Seismografics, s.r.o.
Identifikace: DOA147508U
Chrastavická č.p. 226, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Tichý Miroslav, jednatel, tel: 379 776 223
Poznámka: Práce ve stoje, vhodná pro ženy. Znalost NJ výhodou.
Nabízíme: prémie, možnost práce na dobu neurčitou.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

OBSLUHA STŘEDOTLAKÉ KOTELNY + VÝROBA PELET

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (81720)

1

18000 Kč

PP plný
19.4.2016 - neurčito
Pfeifer Holz s.r.o.
Trhanov č.p. 72, 345 33 Trhanov, Kohout Jan, tel: 602 169 315

Třísměnný provoz
Identifikace: DOA144207U

Poznámka: Požadavky: manuální zručnost, vyučení.

DĚLNÍK VE VÝROBĚ ŠALOVACÍCH DESEK

Základní + praktická škola

Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (75210)

5

16000 Kč

PP plný
19.4.2016 - neurčito
Pfeifer Holz s.r.o.
Trhanov č.p. 72, 345 33 Trhanov, Chmelík Miroslav, tel: 602 432 044

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ

Třísměnný provoz
Identifikace: DOA137067U

Střední odborné (vyučen)

Provozní zámečníci, údržbáři (72223)

1

26000 Kč

PP plný
19.4.2016 - neurčito
Pfeifer Holz s.r.o.
Trhanov č.p. 72, 345 33 Trhanov, Kohout Jan, tel: 602 169 315

Třísměnný provoz
Identifikace: DOA136947U

Poznámka: Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, svářečský průkaz, spolehlivost.
Nástup možný IHNED!

ŘIDIČ VZV

Střední odborné (vyučen)

Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441)

1

18000 Kč

PP plný
Třísměnný provoz
19.4.2016 - neurčito
Pfeifer Holz s.r.o.
Identifikace: DOA125747U
Trhanov č.p. 72, 345 33 Trhanov, Vašíček Milan Ing., obchodně-ekonomický ředitel, tel: 379414016, email:
milan.vasicek@pfeifergroup.com
Poznámka: Požadavky: platné oprávnění řidiče VZV - nosnost nad 5 t, spolehlivost, praxe nutná

OBSLUHA DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ VE VÝROBNÍ LINCE

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (7523)

3

19000 Kč

PP plný
19.4.2016 - neurčito
Pfeifer Holz s.r.o.
Trhanov č.p. 72, 345 33 Trhanov, Chmelík Miroslav, tel: 602 432 044

Třísměnný provoz
Identifikace: DOA133907U

Poznámka: Požadavky: manuální zručnost, vyučen v technickém nebo strojařském oboru.
Místo výkonu práce Trhanov 72
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

PP vztah

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Stavební a provozní elektrikáři (74110)

1

26000 Kč

PP plný
Třísměnný provoz
19.4.2016 - neurčito
Pfeifer Holz s.r.o.
Identifikace: DOA123487U
Trhanov č.p. 72, 345 33 Trhanov, Vašíček Milan Ing., obchodně-ekonomický ředitel, tel: 379414016, email:
milan.vasicek@pfeifergroup.com
Poznámka: Požadujeme: praxe v oboru elektro, znalost vyhlášky 50/1978 Sb., spolehlivost.
Znalost NJ vítána. Pracovní poměr na dobu určitou, později možnost na dobu neurčitou.
Kontakt: Alena Pernerová - 379 414 015, 379 414 023, e-mail: alena.pernerova@pfeifergroup.com.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

VÝROBNÍ DĚLNIK/CE

Směnnost

Základní + praktická škola

Pomocní dělníci ve výrobě (93292)

15 16000 Kč

PP plný
Třísměnný provoz
9.3.2016 - neurčito
HOFMANN WIZARD s.r.o., KEL Bělá nad Radbuzou
Identifikace: DOA116967U
Smolovská č.p. 201, 345 26 Bělá nad Radbuzou, Lenka Bednářová, tel: 607 015 583, email:
bednarova@hofmann-personal.cz
Poznámka: Doprava zdarma z Horšovského Týna a z Domažlic.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

ÚDRŽBÁŘ, PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Provozní zámečníci, údržbáři (72223)

1

100 - 130 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
8.2.2016 - neurčito
HATEC CZ s.r.o.
Identifikace: DOA167578W
Zahořany č.p. 135, 344 01 Domažlice 1, Šťastná Martina, tel: 379420144, 724 310 808, email:
martina.stastna@hatec.info
Poznámka: řidičský průkaz B, praxe výhodou,

OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA

Střední odborné (vyučen)

Svářeči (72121)

2

110 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
22.3.2016 - neurčito
HATEC CZ s.r.o.
Identifikace: DOA139787U
Zahořany č.p. 135, 344 01 Domažlice 1, Šťastná Martina, tel: 379420144, 724 310 808, email:
martina.stastna@hatec.info
Poznámka: Požadavky: znalost se svařovací technikou.

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK SVAŘOVNY

Základní + praktická škola

Svářeči (72121)

2

90 - 120 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
8.2.2016 - neurčito
HATEC CZ s.r.o.
Identifikace: DOA167580W
Zahořany č.p. 135, 344 01 Domažlice 1, Šťastná Martina, tel: 379420144, 724 310 808, email:
martina.stastna@hatec.info
Poznámka: příspěvek na stravování, management pracovního oděvu

SVÁŘEČI

Základní + praktická škola

Svářeči (72121)

5

17000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
22.3.2016 - neurčito
HATEC CZ s.r.o.
Identifikace: DOA97463U
Zahořany č.p. 135, 344 01 Domažlice 1, Šťastná Martina, tel: 379420144, 724 310 808, email:
martina.stastna@hatec.info
Poznámka: praxe vítána
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

OPERÁTOR/KA KVALITY

Směnnost

Nižší střední odborné

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (75430)

5

18000 - 19000 Kč PP plný
Nepřetržitý provoz
18.4.2016 - neurčito
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Identifikace: DOA148487U
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, Šandová Kateřina Ing., tel: 731 194 879, email:
k.sandova@gerresheimer.com
Poznámka: Náplň práce: : přímo ve výrobní hale odebírání výrobků ke kontrole a následné přeměřování v laboratoři
oddělení kvality. Při mezioperační a výstupní kontrole přeměřování rozměrů a vlastností vstřikovaných dílů
pomocí posuvky, mikrometru a dalších měřidel. Spolupráce s kolegy na směně, vedoucím kvality na směně
a projektovými manažery.
Práce v nepřetržitém provozu - 3 dny denní směna od 06-18 hod., 3 dny volno; 3 dny noční směna od
18-06 hod. Práce v čistém prostoru - nošení overalu, pokrývka hlavy, rukavice, rouška.
Požadavky: zručnost, samostatnost, zodpovědnost, komunikační schopnosti, uživatelská znalost práce na
PC (MS Office).
Nabízíme: týden dovolené navíc, dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na
dovolenou, příspěvek na zdraví, kulturu, prevenci, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete Váš životopis na personální oddělení Ing. Kateřina Šandová,
k.sandova@gerresheimer.com nebo volejte na tel. číslo 373 726 297 (po-pá 7:30-15:30).

MANIPULANT/KA

Základní + praktická škola

Montážní dělníci ostatních výrobků (8219)

10 17500 - 19500 Kč PP plný
Nepřetržitý provoz
18.4.2016 - neurčito
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Identifikace: DOA148507U
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, Šandová Kateřina Ing., tel: 731 194 879, email:
k.sandova@gerresheimer.com
Poznámka: Náplň práce: odebírání vyrobených dílů od vstřikovacích lisů a montážních linií, příprava nádob a van na
přepravu a uskladnění vyrobených součástek, odebírání vzorků a jejich předávání na oddělení kvality,
zadávání jednoduchých dat do systému.
Práce v nepřetržitém provozu - 3 dny denní směna od 06-18 hod., 3 dny volno; 3 dny noční směna od
18-06 hod. Práce v čistém prostoru - nošení overalu, pokrývka hlavy, rukavice, rouška.
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, pečlivost, fyzická zdatnost, samostatnost.
Nabízíme: týden dovolené navíc, dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na
dovolenou, příspěvek na zdraví, kulturu, prevenci, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete Váš životopis na personální oddělení Ing. Kateřina Šandová,
k.sandova@gerresheimer.com nebo volejte na tel. číslo 373 726 297 (po-pá 7:30-15:30).
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

PP vztah

SEŘIZOVAČ MONTÁŽNÍ LINIE

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231)

5

18000 - 22000 Kč PP plný
Nepřetržitý provoz
18.4.2016 - neurčito
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Identifikace: DOA148467U
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, Šandová Kateřina Ing., tel: 731 194 879, email:
k.sandova@gerresheimer.com
Poznámka: Náplň práce: obsluha automatické montážní linie, zodpovědnost za optimální fungování montážní linie,
analýza příčin problémů, které se vyskytnou při výrobním procesu, vytváření nápravných opatření a
ověřování jejich účinnosti, spolupráce s kolegy na směně, vedoucím výroby na směně a projektovými
manažery.
Práce v nepřetržitém provozu - 3 dny denní směna od 06-18 hod., 3 dny volno; 3 dny noční směna od
18-06 hod. Práce v čistém prostoru - nošení overalu, pokrývka hlavy, rukavice, rouška.
Požadavky: zručnost, samostatnost, zodpovědnost, komunikační schopnosti, uživatelská znalost práce na
PC (MS Office). Výhodou je praxe na obdobné pozici ve výrobní firmě.
Nabízíme: týden dovolené navíc, dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na
dovolenou, příspěvek na zdraví, kulturu, prevenci, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete Váš životopis na personální oddělení Ing. Kateřina Šandová,
k.sandova@gerresheimer.com nebo volejte na tel. číslo 373 726 297 (po-pá 7:30 - 15:30).

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231)

3

20000 - 22000 Kč PP plný
Nepřetržitý provoz
18.4.2016 - neurčito
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Identifikace: DOA148488U
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, Šandová Kateřina Ing., tel: 731 194 879, email:
k.sandova@gerresheimer.com
Poznámka: Náplň práce: obsluha vstřikovacích lisů a jeho příslušenství, zodpovědnost za chod strojních zařízení,
řešení a odstraňování výrobních poruch, zadávání dat do výrobního systému, vizuální kontrola dílů a
odebírání vzorků pro oddělení kvality, spolupráce s kolegy na směně, vedoucím výroby na směně a
projektovými manažery.
Práce v nepřetržitém provozu - 3 dny denní směna od 06-18 hod., 3 dny volno; 3 dny noční směna od
18-06 hod. Práce v čistém prostoru - nošení overalu, pokrývka hlavy, rukavice, rouška.
Požadavky: zručnost, samostatnost, zodpovědnost, komunikační schopnosti, uživatelská znalost práce na
PC (MS Office). Výhodou je praxe na obdobné pozici ve výrobní firmě.
Nabízíme: týden dovolené navíc, dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na
dovolenou, příspěvek na zdraví, kulturu, prevenci, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete Váš životopis na personální oddělení Ing. Kateřina Šandová,
k.sandova@gerresheimer.com nebo volejte na tel. číslo 373 726 297 (po-pá 7:30 - 15:30).
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Míst Mzda

PP vztah

SKLADNÍK

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Úředníci ve skladech (43210)

1

19000 - 20000 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Nepřetržitý provoz
26.4.2016 - neurčito
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Identifikace: DOA151487U
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, Šandová Kateřina Ing., tel: 731 194 879, email:
k.sandova@gerresheimer.com
Poznámka: Náplň práce: práce v netemperovaném skladu, příjem a výdej výrobků, polotovarů a nakupovaných
materiálů, fyzická kontrola zboží dle dodacích listů, nakládka a vykládka zboží s VZV, expedice výrobků dle
odbytových a dodacích listů, vyplňování ručních dodacích listů, sledování zásob v účetním programu na
PC, inventarizace zboží, třídění odpadů k dalšímu zpracování a obsluha lisovacích kontejnerů, dodržování
pořádku, úklid ve skladu a údržba manipulační techniky, dodržování pracovních postupů dle
vnitropodnikových předpisů a návodek.
Práce v nepřetržitém provozu - 3 dny denní směna od 06-18 hod., 3 dny volno; 3 dny noční směna od
18-06 hod.
Požadavky: SOU / SŠ nejlépe technického směru a odborná praxe na obdobné pozici min. 2 roky
(zkušenost se skladovým hospodářstvím), platný průkaz řidiče manipulačních vozíků, řidičské oprávnění
skupiny B (C výhodou), znalost práce na PC a se skenerem čárových kódů, pasivní znalost NJ,
zaměstnavatel si může vyžádat doložení trestní bezúhonnosti.
V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete Váš životopis na personální oddělení Ing. Kateřina Šandová,
k.sandova@gerresheimer.com nebo volejte na tel. číslo 373 726 297.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

Směnnost

PRODEJCE - SPECIALISTA

ÚSV

Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu (52237)

1

17000 - 23000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
17.3.2016 - 31.8.2017
PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. - Klenčí p.Č.
Identifikace: DOA149207U
Klenčí pod Čerchovem č.p. 361, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, Staňková Jaromíra Bc., email:
jstankova@chodska.cz
Poznámka: Pultový prodej, styk se zákazníky, práce s finanční hotovostí.
Požadujeme: dobrou práci na PC, řidičský průkaz skupiny "B", komunikativní osobnost.
Nabízíme: systém zácviku na dané pozici, benefitní systém, profesní vzdělávání, firemní akce.
NUTNÝ KONTAKT E-MAILEM!
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

AUTOKLEMPÍŘ

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Karosáři a autoklempíři (72132)

1

25000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.
Identifikace: DOA155091W
Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018,
email: job@stauner.cz
Poznámka: Požadavky: vyučen v oboru karosář silničních motorových vozidel, praxe v opravách karoserií motorových
vozidel výhodou, ne podmínkou, platný ŘP sk. B, dobrý zdravotní stav, pracovitost, spolehlivost,
zodpovědnost, komunikativnost, flexibilita, základní znalosti na PC vítána, morální a trestní bezúhonnost,
znalost NJ vítána.
Nabízíme: perspektivu dlouhodobé spolupráce, možnost profesního vzdělání, práci v atraktivním prostředí
značkového servisu.
Nástup možný IHNED nebo dle dohody.

LAKÝRNÍK - PRÁŠKOVÉ A MOKRÉ LAKOVÁNÍ

Střední odborné (vyučen)

Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322)

2

20000 - 30000 Kč PP plný
Dvousměnný provoz
20.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155083W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Praxe min. 1 rok s práškovým lakováním nebo s lakováním na mokro, natíráním, stříkáním a úpravou
různých výrobků výhodou. Dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, ochota
učit se novým věcem. Dvousměnný, v případě nutnosti třísměnný provoz.
Popis činnosti:
posouzení stavu povrchu, čištění a odmašťování ploch, opalování starých nátěrů. Povrchová úprava
máčením, stříkáním a natíráním základní barvou, nanášení práškových hmot.
Prémie 50%/hod. k základnímu platu.
Po zapracování navýšení platu. Životopisy zasílejte e-mailem.

MISTR STROJÍRENSKÉ VÝROBY

ÚSO (vyučení s maturitou)

Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223)

1

30000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Identifikace: DOA155077W
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018, email:
job@stauner.cz
Poznámka: Zkušenost s vedením lidí - organizace a zadávání práce cca 20 lidem.
Všeobecné technické znalosti a zkušenosti. Příjem a vydodání zboží. Základní orientace v technické
dokumentaci. Organizační schopnosti, přirozená autorita, zručnost.
Pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet).
Dvousměnný, v případě potřeby třísměnný provoz. Mzdové ohodnocení od 30 000 Kč - dle kvalifikace,
prémie.

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK VÝROBY PALET

Střední odborné (vyučen)

Montážní dělníci výrobků z kovů (82191)

4

18000 Kč

PP plný
Třísměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155084W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Montážní dělník ve výrobě kovových palet pro automobilový průmysl. Fyzická zdatnost, dobrý zdravotní
stav, praxe v oboru výhodou. Nástup možný ihned.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

MONTÉR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ, ZÁMEČNÍK

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Montéři kovových konstrukcí (72140)

1

20000 Kč

PP plný
Třísměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155086W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Nástup ihned nebo dle dohody. Mzda dle praxe a schopností. Požadujeme praxi v oboru zámečnických
prací (nejlépe na pozici mistra), schopnost orientace v technické dokumentaci a výkresech, svářečský
průkaz, manuální zručnost, pečlivost, komunikativní NJ. Nabízíme prémie až 15000 Kč. Životopisy zasílejte
e-mailem v ČJ a NJ.

NÁKUPČÍ (ZÁSOBOVAČ, NÁKUPCE)

ÚSO (vyučení s maturitou)

Nákupčí (33230)

1

30000 - 50000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA163562W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE:
*Zodpovědnost za dodávky materiálu
*Výběr dodavatelů s cílem úspory nákladů
*Vyjednávání podmínek
*Sledování výše skladových zásob
*Komunikace se zahraničními dodavateli v německém jazyce
*Řešení reklamací
PROFIL UCHAZEČE:
*SŠ/VŠ vzdělání
*Velmi dobrou úroveň německého jazyka
*Velmi dobrou znalost práce v MS Excel
*Praxe v nákupu
*Pečlivost a zodpovědnost
NABÍZÍME:
*Zázemí úspěšné společnosti
*Velmi dobré finanční ohodnocení (odměny, bonusy)
*Závodní stravování
*Profesní růst

Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných
materiálů (81221)
2

Střední odborné (vyučen)

17000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155082W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Obsluha lakovací linky, navěšování a svěšování kovových palet. Zkušenosti s práškovým a mokrým
lakováním velikou výhodou. Nástup ihned. Plat včetně 50% prémií. Směna ranní a noční. Nástup možný
ihned nebo dle dohody.
Životopisy prosím posílejte e-mailem na job@stauner.cz.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

OHÝBAČ

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81)

1

17000 - 24000 Kč PP plný
Třísměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Identifikace: DOA155087W
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018, email:
job@stauner.cz
Poznámka: Obsluha ohraňovacího lisu, zaškolení možné, ohodnocení dle zkušeností a praxe - zkušenosti na strojích
Trumpf nebo Amada výhodou. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy posílejte e-mailem.

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ KALKULACÍ

ÚSO (vyučení s maturitou)

Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334)

1

20000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA170037W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: PRACOVNÍ NÁPLŇ:
* Zakládání objednávek do systému a jejich kompletní administrativní zpracování
* Denní komunikace se zahr. zákazníky v NJ (email, telefon)
* Zpracování reportů pro zákazníky v Excelu a odesílání aktuálních informací o vývozu palet emailem a na
Portal VW/AUDI
* Práce s portálem VW/AUDI/Daimler – potvrzování zakázek
* Zpracování mezikalkulací
PROFIL KANDIDÁTA:
* min. SŠ vzdělání ekonom. nebo stroj. zaměření
* uživatelská znalost PC, MS Office
* NJ - slovem i písmem (denní komunikace)
* proaktivní přístup k práci
* schopnost a ochota učit se novým věcem
* flexibilita, spolehlivost
* samostatný a pečlivý přístup
* dobré komunikativní schopnosti
NABÍZÍME:
* stabilní pracovní pozici
* příspěvek na stravování
* prémie k základnímu platu
Životopisy v českém a německém jazyce zasílejte na výše uvedený e-mail.

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OBLASTI KVALITY

ÚSO (vyučení s maturitou)

Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (33435)

3

17000 - 25000 Kč PP plný
Třísměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155073W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, praxi v oboru kvality (strojírenství), zkušenosti z automobilového
průmyslu výhodou, komunikativní znalost německého jazyka, samostatný a aktivní přístup k plnění úkolů,
znalost práce na PC. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, dobré platové podmínky (dle zkušeností a
znalostí), prémie, firemní jazykový kurz, příspěvek na stravování, možnost řešení dojíždění do zaměstnání.
Nástup možný ihned nebo dohodou. Životopisy v českém a německém jazyce zasílejte na výše uvedený
e-mail.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

PP vztah

BILANČNÍ ÚČETNÍ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

ÚSV

Odborní účetní všeobecní (33131)

1

25000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155088W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Náplň práce: běžné účetní operace, měsíční, kvartální a roční závěrky dle platných zákonů, statistiky a
vyhodnocování, příprava výkaznictví pro naše finanční oddělení, úkoly z daňové oblasti - daň z příjmu, daň
z přidané hodnoty, daň z obratu.
Požadujeme: ukončení vzdělání ekonomického směru (preferované zaměření IFRS-bilanční účetnictví
nebo adekvátní odborná kvalifikace), min. 2letá praxe na obdobné pozici, dobrá komunikativní znalost NJ,
dobrá znalost práce na PC - MS Office, důslednost, samostatnost, spolehlivost.
Nabízíme: moderní pracovní prostředí, odpovídající zaučení, k fixní části platu prémie, mobilní telefon,
notebook, firemní jazykový kurz, závodní stravování, řešení dopravy do zaměstnání zajištěno. Nástup
možný ihned nebo dle dohody. Životopisy v ČJ a NJ posílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

PROJEKTOVÝ VEDOUCÍ

Střední odborné (vyučen)

Ostatní specialisté v oblasti techniky (21499)

1

40000 - 60000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA170025W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: PRACOVNÍ NÁPLŇ:
* osobní jednání s dodavateli
* koordinace zakázek
* kontrola průběhu výroby u dodavatelů
* kontrola kvality
* plnění termínů výroby a expedice
PROFIL KANDIDÁTA:
* komunikativní NJ
* znalost práce na PC, MS Excel
* strojní vzdělání/praxe výhodou
* ochota cestovat
* časová flexibilita
NABÍZÍME:
* až 20.000 Kč prémie k platu
* služební vůz
* nástup možný ihned

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK

Vysokoškolské

Podnikoví právníci (26195)

1

25000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155100W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Požadujeme VŠ právního směru, praxe výhodou, schopnost samostatného právního uvažování a řešení
právních problémů, organizační schopnosti, komunikativnost, loajalita, znalost práce v MS Office (Excel,
Word), řidičský průkaz sk. B. Nabízíme stabilní pracovní pozici, zajímavou a různorodou činnost, přátelskou
atmosféru, příspěvek na stravování, mobilní telefon, notebook, firemní jazykový kurz, možnost řešení
dojíždění do zaměstnání.
Komunikativní znalost NJ podmínkou. Nástup možný ihned nebo dle domluvy. Platové ohodnocení dle
praxe a schopností, prémie. Životopisy v němčině a češtině posílejte e-mailem.
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Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

ŠABLONOVÁNÍ PALET

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Pomocní pracovníci ve výrobě (932)

1

17000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA163560W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE:
*popis palet nástřikem přes šablonu
*vhodné případně i pro ženy
*v případě potřeby dvousměnný provoz
PROFIL UCHAZEČE:
*dobrý zdravotní stav
*manuální zručnost
*samostatnost, zodpovědnost, přesnost
*ochotu učit se novým věcem
NABÍZÍME:
*zázemí úspěšné nadnárodní společnosti
*závodní stravování
*prémie 50 %/hod. k základnímu platu
Životopisy posílejte na výše uvedený e-mail. Nástup ihned nebo dle dohody.

Pomocní skladníci (93331)
2

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

18000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155080W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: PROFIL KANDIDÁTA:
*spolehlivý
*řidičský průkaz skupiny B
*průkaz na VZV výhodou
*fyzicky zdatný
*praxe ve skladu výhodou
Jedná se o pomocné práce ve skladu, v případě potřeby o třísměnný provoz.
NABÍZÍME:
*dotované stravování.
*platové ohodnocení dle zkušeností + 50 % prémie dle výkonu
Vaše životopisy zasílejte na výše uvedený e-mail. Nástup ihned nebo dle dohody.
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Míst Mzda

PP vztah

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

DISPONENT/-KA DOPRAVY

ÚSV

Pracovníci v dopravě a přepravě (4323)

1

22000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155855W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: POŽADUJEME:
*SŠ vzdělání
*min. roční zkušenost ze spediční firmy
*dobrá komunikativní znalost NJ
*znalost práce na PC
*časová flexibilita
*chuť do práce
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
*plánování a zajišťování transportů
*koordinace toku materiálu a výrobků
*komunikace s dodavateli a odběrateli
*spolupráce napříč odděleními
*kontrola faktur
NABÍZÍME:
*zázemí stabilní společnosti
*finanční ohodnocení dle kvalifikace a zkušeností
*závodní stravování
*možnost dalšího rozvoje
*firemní jazykový kurz
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Své životopisy posílejte e-mailem na uvedenou adresu.

Pracovníci v dopravě a přepravě (4323)
1

ÚSV

18000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155061W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Administrativní práce v oblasti zajišťování transportů. Zkušenosti ze spedičních firem výhodou. Znalost NJ
na komunikativní úrovni. Nástup ihned nebo dle dohody. Plat fixní + prémie. Nabízené výhody: závodní
stravování, firemní jazykový kurz. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Své životopisy posílejte e-mailem
na uvedenou adresu.

OBSLUHA LASEROVÝCH STROJŮ

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání (72236)

1

18000 Kč

PP plný
Třísměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Identifikace: DOA155066W
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018, email:
job@stauner.cz
Poznámka: Nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadujeme praxi na laserových strojích. Zkušenosti na strojích
Trumpf TruLaser výhodou - možnost zaučení. Mzda dle kvalifikace, prémie. Životopisy posílejte na
uvedený e-mail.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

ŘIDIČ MOTOROVÉHO VOZÍKU (SKLADNÍK)

Směnnost

Nižší střední

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)

1

20000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Identifikace: DOA155059W
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018, email:
job@stauner.cz
Poznámka: Nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadujeme oprávnění na VZV a praxi v zaskladňování,
dvousměnný provoz. Nabízíme příspěvek na stravování. Životopisy posílejte e-mailem.

ŘIDIČ MOTOROVÉHO VOZÍKU (SKLADNÍK)

Střední odborné (vyučen)

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)

2

20000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155067W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: PROFIL KANDIDÁTA:
*platné oprávnění na VZV
*min. jednoletou praxe na této pozici
*nástup možný ihned nebo dle dohody
*v případě potřeby třísměnný provoz
Životopisy prosím zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

UŽIVATELSKÁ PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

ÚSV

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (25)

1

30000 - 50000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155204W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Náplň práce: podpora a servis informačního systému QAD, úpravy obrazovek dle pokynů uživatelů, tvorba
tiskových reportů, práce s daty, podpora konektorů z/do jiných informačních systémů, tvorba workflow dle
podkladů.
Požadujeme: znalost NJ na komunikativní úrovni, znalost AJ na úrovni porozumění manuálu, získávání
informací z cizojazyčných zdrojů, nadprůměrná znalost práce s PC, případně programátor pro jednoduché
aplikace, velmi dobrá znalost MS Excel a MS Windows, částečná znalost Linux výhodou, znalost SQL
(samostatná tvorba SQL dotazů), znalost principů relačních databází výhodou, vzdělání SŠ nebo VŠ.
Nabízíme: moderní pracovní prostředí, odpovídající zaučení, platové ohodnocení dle praxe a schopností,
mobilní telefon, notebook, firemní jazykový kurz, závodní stravování, řešení dopravy do zaměstnání
zajištěno. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy posílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

MANAŽER IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

Vysokoškolské

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) (21412)

1

30000 - 50000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155058W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Vzdělání - VŠ strojní. Zkušenosti s řízením výrobního procesu, samostatný a aktivní přístup k plnění úkolů,
odolnost vůči stresu, dobrá znalost NJ nebo AJ, schopnost vést tým spolupracovníků, zkušenosti s
užíváním podnikového informačního systému pro řízení výroby a zkušenosti z automobilového průmyslu
výhodou. Nabízíme stabilní pracovní pozici, příjemné prostředí, výborné platové podmínky (dle zkušeností
a znalostí), prémie, příspěvek na stravování, možnost řešení dojíždění do zaměstnání. Nástup možný ihned
nebo dohodou. Životopisy v českém a německém jazyce (anglickém jazyce) zasílejte na výše uvedený
e-mail.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

PRODEJCE AUTOMOBILŮ SPECIALISTA

Směnnost

ÚSV

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (24331)

1

18000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.
Identifikace: DOA164901W
Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018,
email: job@stauner.cz
Poznámka: PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- Prodejce nových a ojetých automobilů VW, Audi,
- zkušenosti v oboru výhodou,
- znalost tvoření webových stránek výhodou,
- akvizice nových zákazníků,
PROFIL UCHAZEČE:
- jisté vystupování,
- vysoká komunikativnost,
- orientace v oboru,
- znalost NJ podmínkou, AJ výhodou,
- zkušenosti na obdobné pozici výhodou.
NABÍZÍME:
- zázemí úspěšné nadnárodní společnosti s německým pozadím
- zajímavé finanční ohodnocení + provize z prodeje
- příspěvek na stravování
Nástup IHNED nebo dle domluvy.
Životopisy v NJ a ČJ zasílejte na uvedený e-mail.

PRODEJCE LASEROVÝCH DÍLŮ A KAPACIT

ÚSO (vyučení s maturitou)

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (24331)

1

30000 - 100000 K PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA166478W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- Prodejce laserových 3D a 2D výpalků a volných kapacit,
- měsíční kapacita k prodeji 4000 hodin,
- akvizice nových zákazníků,
- sjednávání optimálních obchod. podmínek,
PROFIL UCHAZEČE:
- nutné zkušenosti v oboru,
- síť kontaktů,
- jisté vystupování,
- vysoká komunikativnost,
- znalost NJ podmínkou, AJ výhodou,
NABÍZÍME:
- zázemí úspěšné nadnárodní společnosti s německým pozadím
- nadstandartní finanční ohodnocení + provize z prodeje
- příspěvek na stravování
- možnost spolupráce i na OSVČ
Nástup IHNED nebo dle domluvy.
Životopisy v NJ a ČJ zasílejte na uvedený e-mail.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

Směnnost

SENIOR SALES MANAGER/JUNIOR SALES MANAGER

ÚSV

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (24331)

1

20000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155085W
Komu se hlásit: Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Místo v. práce: Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Poznámka: Do našeho autosalonu hledáme vhodného kandidáta na pozici senior sales manager/junior sales manager
se zaměřením na zahraniční klienty.
Požadujeme: trestní bezúhonnost, SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, časovou flexibilitu, loajalitu, chuť
se vzdělávat, obchodního ducha, řidičský průkaz skupiny B, komunikativní znalost NJ podmínkou,
zkušenosti na obdobné pozici výhodou.
Nabízíme: nadstandardní pohyblivou složku mzdy, zázemí stabilní firmy, benefity, firemní jazykový kurz,
mobilní telefon, počítač.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy posílejte e-mailem v ČJ a v NJ.

SPECIALISTA PRODEJE KOVOVÝCH PALETOVÝCH SYSTÉMŮ PRO
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

ÚSV

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (24331)

1

40000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155075W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE:
Akvizice nových zákazníků, zpracování projektů, vypracování nabídek, jednání a uzavírání smluv v
následujících oblastech: *Zpracování plechu (opracování laserem, ohraňování)
*Prodej komponentů pro zemědělské stroje,
*Distribuce laserového zpracování trubek.
Osobní odpovědnost a řešení orientované na podporu, poradenství a realizace prodejních cílů, příjem
zakázek, odpovědnost za zisk a výsledek, rozvíjení profesionálních a na hodnotách založených obchodních
vztahů s novými a stávajícími zákazníky
PROFIL UCHAZEČE:
*VŠ vzdělání v oboru strojírenství nebo jiné srovnatelné, případně technická školení.
*Máte týmového ducha, vysoké pracovní nasazení, organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti?
*Umíte jednat s lidimi a jste ochotní cestovat?
*Máte dlouholeté zkušenosti v oblasti prodeje?
*Kladete důraz na sebeorganizaci a orientaci na úspěch?
*Prostřednictvím svého jistého, příjemného a kompetentního vystupování pozitivně reprezentujete firmu
navenek?
*Mluvíte dobře německy? (Znalost slovem i písmem)
NABÍZÍME:
*Zajímavé úkoly v týmovém, dynamickém a mezinárodním prostředí.
*Převzetí Vašeho pole působnosti po zapracování.
*Plat dle výkonu s odpovědností za obrat, prémie, platový strop není stanoven.
*Další výhody: Notebook, mobilní telefon.
Těšíme se na Váš životo
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

ÚDRŽBÁŘ BUDOV

Směnnost

Základní + praktická škola

Stavební údržbáři budov (71191)

1

18000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA169574W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: PROFIL KANDIDÁTA:
* praxe v některém z oborů zednictví, instalatérství, obkladačství, klempířství, bytové rekonstrukce apod.
* řidičský průkaz sk. B, sk. C a průkaz na VZV výhodou,
* ochota pracovat „přesčas“
* ochota nahodilé práce v Praze, v Plzni, v K. Varech a v Německu, případně i jinde dle potřeby
zaměstnavatele
* dobrý fyzický stav – stěhování nákladů
* čistý trestní rejstřík
* odolnost vůči stresu
* loajalita, samostatnost, flexibilita a aktivní přístup k práci
* němčina výhodou
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
* údržbářské práce budov v provozovnách majitele
* opravy všeho druhu, zednické práce, obkladačské práce atd.
* zahradnické práce všeho druhu
* pomocné a výkopové práce
* stěhování a transport materiálu
NABÍZÍME:
* služební telefon
* stabilní zaměstnání
* různorodou práci
* dotované stravování

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152)
1

ÚSV

35000 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155068W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Konstruktér palet. Nástup ihned nebo dle dohody. SŠ/VŠ vzdělání strojního zaměření, praxe, znalost
kreslení v Catia V5, Solidworks, komunikativní znalost NJ nebo AJ výhodou, spolehlivost a samostatnost,
flexibilita. Ohodnocení dle praxe, schopností a znalostí, k základnímu platu prémie, možnost řešení
dojíždění do zaměstnání. Nabízíme zázemí stabilní firmy, zajímavou činnost, přátelskou atmosféru,
příspěvek na stravování, firemní jazykový kurz. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy posílejte
e-mailem.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY (TECHNOLOG)

Směnnost

ÚSO (vyučení s maturitou)

Strojírenští technici technologové, normovači (31153)

1

30000 - 40000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA163425W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE:
- zavádí zakázky do výroby
- zajišťuje dodržování pracovních postupů a kvality výrobku
- komunikuje s vedoucím výroby a dalšími odděleními
- přehled rozpracovaných zakázek, kusovníků
POŽADUJEME:
- min SŠ technického směru (strojírenství výhodou)
- znalost čtení technických výkresů
- znalost NJ anebo AJ (komunikativně)
- znalost práce na PC
NABÍZÍME:
- jistotu zaměstnání v zahraniční stabilní společnosti
- zajímavou práci v prostředí automotive
- systém bonusů
- dotované stravování

SPECIALISTA KONTROLY A ŘÍZENÍ KVALITY VE STROJÍRENSTVÍ

ÚSV

Strojní inženýři kontroly a řízení kvality (21445)

1

25000 - 40000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155079W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Vedoucí oddělení kvality v provozovně.
PROFIL UCHAZEČE:
*SŠ/VŠ technického směru
*praxi v oboru kvality (strojírenství),
*zkušenosti z automobilového průmyslu výhodou,
*komunikativní znalost NJ či AJ jazyka výhodou,
*samostatný a aktivní přístup k plnění úkolů,
*znalost práce na PC,
*zkušenosti s vedením týmu.
NABÍZÍME:
*příspěvek na stravování,
*velmi dobré platové podmínky (dle zkušeností a znalostí),
*prémie,
*firemní jazykový kurz.
Životopisy posílejte e-mailem na uvedenou adresu.
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

Směnnost

PROGRAMÁTOR NC STROJŮ

ÚSV

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií (35120)

1

25000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Identifikace: DOA155074W
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 1, Malá Romana, tel: 775 870 018, email:
job@stauner.cz
Poznámka: Programátor CNC strojů, laserových strojů Trumpf, Adige
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
*Programování CNC a laserových trubkových strojů
*Tvorba programů pro obrábění
*Zlepšování a vývoj programů pro CNC stroje
*Projekce forem (přípravků) pro přípravu obrábění
*Práce s technickou dokumentací
*Technická podpora při obsluze CNC stroje
*Spolupráce s konstrukčním oddělením
PROFIL UCHAZEČE:
*Dokončenou SŠ technického typu nebo
zkušenosti na obdobné pozici min. 1 rok
*Schopnost samostatně programovat a používat technickou dokumentaci
*Spolehlivost, aktivní způsob práce, schopnost týmové spolupráce
*Znalost AJ nebo NJ výhodou
NABÍZÍME:
*Perspektivní pozici ve stabilní a prosperující firmě
*Platové ohodnocení odpovídající výkonu
*Závodní stravování
Životopisy posílejte e-mailem.
V případě, že nebudete do čtyř týdnů kontaktováni, nepostoupili jste do užšího výběrového kola.

SKLADMISTR

ÚSO (vyučení s maturitou)

Vedoucí úředníků v logistice (33417)

1

30000 - 40000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
15.4.2016 - neurčito
stauner palet s.r.o.
Identifikace: DOA155081W
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01 Mrákov, Malá Romana, tel: 775 870 018, email: job@stauner.cz
Poznámka: Požadujeme: zkušenosti s vedením týmu, praxi ve skladu, odpovědnost, spolehlivost, preciznost,dobrý
zdravotní stav, čistý trestní rejstřík,znalost práce na PC - Excel, Word, internet, ŘP sk. B a průkaz na VZV,
komunikativní německý jazyk. Jednosměnný, popř. dvousměnný provoz.
Příspěvek na stravování.
Platové ohodnocení dle pracovních zkušeností + prémie dle výkonu. Životopisy posílejte na uvedený
e-mail. Nástup ihned nebo dle dohody.
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