
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              MONTÁŽNÍ DĚLNÍK ELEKTROMOTORŮ Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek16000 - 18000 Kč6
1.7.2015 - neurčito

DOA138290WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

vyučena, manuální zručnost, přesnost, pečlivost, práce v ženském kolektivu, týden dovolené navíc,
podnikové stravování

Poznámka:

              MONTÁŽNÍ DĚLNÍK MOTORŮ Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek17000 - 21000 Kč3
1.7.2015 - neurčito

DOA142184WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

vyučen, spolehlivost, přesnost, týden dovolené navíc, podnikové stravováníPoznámka:

              MONTÁŽNÍ DĚLNÍK VENTILÁTORŮ Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci mechanických zařízení (82110)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek17000 - 21000 Kč5
1.10.2015 - neurčito

DOA155040WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

vyučen, manuální zručnost, pečlivost, přesnost, týden dovolené navíc, dotované závodní stravováníPoznámka:

              OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA Střední odborné (vyučen)
              Obsluha průmyslových robotů (81897)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek23500 - 30000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155049WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

SOU nebo SŠ vzdělání v oboru CNC stroje, obsluha a seřizování svařovacího robota, velmi dobrá orientace
v technických výkresech, přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, týden dovolené navíc,
dotované závodní stravování

Poznámka:

              VÝSTUPNÍ KONTROLA ELEKTROMOTORŮ Střední odborné (vyučen)
              Provozní elektromechanici (74123)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek18500 - 24000 Kč1
1.7.2015 - neurčito

DOA138533WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

vyučen ve strojírenském oboru, obecná znalost elektro, přesnost, spolehlivost, týden dovolené navíc,
podnikové stravování

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              Provozní elektromechanici (74123) Střední odborné (vyučen)
              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek16500 - 22000 Kč2

1.7.2015 - neurčito

DOA145709WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

Poznámka: vyučen/na, lehčí montážní práce, měření a výstupní kontrola motorů, spolehlivost, přesnost,týden dovolené
navíc, podnikové stravování

              OBSLUHA CNC VYSEKÁVACÍHO LISU A OHÝBAČKY Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek22000 - 28000 Kč2
1.10.2015 - neurčito

DOA155056WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

SOU nebo SŠ strojírenského typu,uživatelská znalost práce na PC, orientace v  technické dokumentaci,
důraz na kvalitu a přesnost,
zodpovědnost, spolehlivost, týden dovolené navíc, dotované podnikové stravování

Poznámka:

              SEŘIZOVAČ A OBSLUHA KOVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (72239)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek22000 - 28000 Kč1
1.7.2015 - neurčito

DOA135646WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

vyučen ve strojírenském oboru, přesnost, zodpovědnost, orientace v technických výkresech, týden dovolené
navíc, dotované podnikové stravování

Poznámka:

              SVÁŘEČ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE Střední odborné (vyučen)
              Svářeči (72121)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek21000 - 28000 Kč2
1.10.2015 - neurčito

DOA155050WIdentifikace:Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem č.p. 101, 345 34  Klenčí pod Čerchovem, Karabinová,
personalistka, tel: 379775825, email: karabinova@rosenberg.cz

SOU strojírenského směru, platné oprávnění na svařování metodou MIG, MAG, TIG, znalost čtení
technických výkresů, důraz na kvalitu a přesnost, zodpovědnost, spolehlivost, týden dovolené navíc,
dotované závodní stravování

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              AUTOKLEMPÍŘ Střední odborné (vyučen)
              Karosáři a autoklempíři (72132)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155091WIdentifikace:stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.
Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Bozděchová
Blanka, tel: 379 775 621, email: b.bozdechova@carpoint.cz

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.

Poznámka:

              LAKÝRNÍK - PRÁŠKOVÉ A MOKRÉ LAKOVÁNÍ Střední odborné (vyučen)
              Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (71322)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155083WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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. 

Poznámka:

              AUTOMECHANIK OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Střední odborné (vyučen)
              Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155089WIdentifikace:stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.
Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Bozděchová
Blanka, tel: 379 775 621, email: b.bozdechova@carpoint.cz

Požadavky: vyučen v oboru automechanik, praxe výhodou, ne podmínkou, platný ŘP sk. B, základní znalost
práce na PC, zkušenost s diagnostickými přístroji výhodou, dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, zájem a
ochota učit se novým věcem, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, flexibilita, morální a
trestní bezúhonnost.
Nabízíme: perspektivu dlouhodobé spolupráce, možnost profesního vzdělání, práci v atraktivním prostředí
značkového servisu, po zapracování možné zvýšení platu.
Nástup možný IHNED nebo dle dohody. 

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              MISTR LAKOVNY ÚSO (vyučení s maturitou)
              Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě (31229)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek34000 - 40000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155065WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Jedná se o práškové, mokré lakování. Požadujeme minimálně 2 roky praxe, zkušenost s vedením lidí,
praktickou zkušenost v oboru strojírenství/lakování,spolehlivost, důslednost, komunikativnost, aktivní přístup
k práci,znalost práce s PC (MS Office, Outlook, Internet).Odolnost vůči stresu a dobrou němčinu.
Zodpovědnost za plnění výrobního plánu. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Platové ohodnocení dle
kvalifikace. Životopisy zasílejte e-mailem.

Poznámka:

              MISTR STROJÍRENSKÉ VÝROBY ÚSO (vyučení s maturitou)
              Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek30000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155077WIdentifikace:stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Hauerová 
Linda,tel: 379 302 427, email: job@stauner.cz

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. 

Poznámka:

              VEDOUCÍ MONTÁŽE ÚSV
              Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (31223)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek50000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155095WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Nabízíme pozici vedoucího/mistra montáže. Požadujeme několikaletou praxi ve strojírenství, mechanice,
konečné montáži nástrojů nebo ocelářství, zkušenosti s plánováním výroby, komunikativní znalost
německého jazyka (denní komunikace s německými nadřízenými), organizační schopnosti - řízení týmu 30
lidí, fyzickou zdatnost, časovou flexibilitu,samostatnost a spolehlivost,zodpovědnost,aktivní přístup k řešení
problémů. Nabízíme nadprůměrný výdělek, možnost řešení dojíždění do zaměstnání, prémie až do výše 50
% platu při splnění daných cílů.
Životopisy v německém a českém jazyce posílejte na uvedenou e-mailovou adresu. 

Poznámka:

              MONTÁŽNÍ DĚLNÍK VÝROBY PALET Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci výrobků z kovů (82191)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek17500 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155084WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Montážní dělník ve výrobě kovových palet pro automobilový průmysl. Fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav,
praxe v oboru výhodou. Nástup možný ihned.

Poznámka:
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Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              MONTÉR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ, ZÁMEČNÍK Střední odborné (vyučen)
              Montéři kovových konstrukcí (72140)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155086WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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.

Poznámka:

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

Střední odborné (vyučen)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek17000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155082WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, 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 posílejte e-mailem na job@stauner.cz.

              OHÝBAČ Střední odborné (vyučen)
              Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek17000 - 24000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155087WIdentifikace:stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Hauerová 
Linda,tel: 379 302 427, email: job@stauner.cz

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.

Poznámka:

              ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE/-ÍK ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek22000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155093WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Požadujeme: NJ slovem i písmem - denní telefonická i e-mailová komunikace se zákazníky, AJ výhodou (ne
podmínkou), uživatelskou znalost MS Excel a Powerpoint, komunikativnost, pečlivost, organizační
schopnosti. Nabízíme: mladý kolektiv, moderní pracovní prostředí, odpovídající zaučení, k fixní části platu
prémie, mobilní telefon, notebook, závodní stravování, řešení dopravy do zaměstnání zajištěno. Nástup
možný ihned nebo dle dohody. Životopisy v ČJ a NJ posílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

Poznámka:
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              Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334) ÚSV
              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, zkrácený pracovní úvazek15000 Kč1

1.10.2015 - neurčito

DOA155209WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Poznámka: Náplň práce: evidence docházky (shromažďování dat od mistrů), vyzvedávání, třídění, evidence a odesílání
pošty, spolupráce s agenturami práce (všeobecný přehled, denní jmenný přehled zaměstnanců a jejich
odpracovaných hodin, přehled vyrobených palet + evidence, kontrola a evidence faktur, objednávky),
přehled rozpracovaných dodávek, komunikace s dodavateli, evidence dovolené zaměstnanců, ukládání a
aktualizace dat v telefonním seznamu, zadávání termínů lakování palet do firemního programu IDEAL +
zakládání nových zákazníků v tomto programu
Požadujeme: znalost NJ na komunikativní úrovni, znalost práce s PC (MS Excel a MS Word).
Nabízíme: stabilní pracovní pozici na zkrácený úvazek, příspěvek na stravování. Nástup možný ihned nebo
dle dohody. Životopisy posílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

              ODBORNÝ PRACOVNÍK V OBLASTI KVALITY ÚSO (vyučení s maturitou)
              Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (33435)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek30000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155073WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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, 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.

Poznámka:

              BILANČNÍ ÚČETNÍ ÚSV
              Odborní účetní všeobecní (33131)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155088WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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, závodní stravování, řešení dopravy do zaměstnání zajištěno. Nástup možný ihned nebo dle
dohody. Životopisy v ČJ a NJ posílejte na uvedenou e-mailovou adresu. 

Poznámka:
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Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              SPRÁVCE VOZOVÉHO PARKU ÚSV
              Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti (43234)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek15000 - 20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155043WIdentifikace:stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.
Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Bozděchová
Blanka, tel: 379 775 621, email: b.bozdechova@carpoint.cz

Náplň práce: přebírání a vydávání vozidel, posuzování technického stavu, práce na PC, technické
poradenství klientům, po zapracování prodej vozidel.
Požadujeme: spolehlivost, komunikativnost, odpovědnost, flexibilitu, samostatnost, řidičský průkaz sk. B (ŘP
sk. C výhodou), dobrá znalost práce na PC, NJ slovem i písmem.
Nabízíme: perspektivu dlouhodobé spolupráce, možnost profesního vzdělání, práci v atraktivním prostředí
značkového servisu.
Váš životopis zašlete e-mailem na uvedenou adresu. Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Poznámka:

              PODNIKOVÝ PRÁVNÍK Vysokoškolské
              Podnikoví právníci (26195)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155100WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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, 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.

Poznámka:

              Pomocní skladníci (93331) ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný nebo zkrácený pracovní úvazek10400 - 12800 Kč1

1.10.2015 - neurčito

DOA155080WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Poznámka: Požadujeme:
spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B. Průkaz na VZV výhodou. Jedná se o pomocné práce ve skladu, dále
o jednosměnný, v případě potřeby o dvousměnný provoz. Praxe ve skladu výhodou.
Příspěvek na stravování.
Platové ohodnocení dle zkušeností + 50 % prémie dle výkonu.
Vaše životopisy zasílejte na výše uvedený e-mail. Nástup ihned nebo dle dohody.

              DISPONENT/-KA DOPRAVY ÚSV
              Pracovníci v dopravě a přepravě (4323)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek22000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155855WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Náplň práce: zajišťování a plánování transportů, objednávky, kontrola faktur. Zkušenosti ze spedičních firem
nutné. Znalost NJ na komunikativní úrovni. Plat fixní + prémie. Nabízené výhody: závodní stravování. Nástup
možný ihned nebo dle dohody. Své životopisy posílejte e-mailem na uvedenou adresu.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              Pracovníci v dopravě a přepravě (4323) ÚSV
              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek18000 Kč1

1.10.2015 - neurčito

DOA155061WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, 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. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Své životopisy posílejte e-mailem na uvedenou adresu.

              Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (83321) Nižší střední
              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1

1.10.2015 - neurčito

DOA155064WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Poznámka: Profesionální řidič nákladního automobilu, přeprava zboží, převážně Česká republika, částečně i Německo.
Mzda včetně prémií 25.000 Kč. Požadujeme řidičský průkaz C+E, platné osvědčení profesní způsobilosti,
čistý trestní rejstřík, praxi v řízení nákladních vozidel.Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy
posílejte e-mailem.

              OBSLUHA LASEROVÝCH STROJŮ Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání (72236)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek15500 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155066WIdentifikace:stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Hauerová 
Linda,tel: 379 302 427, email: job@stauner.cz

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.

Poznámka:

              ŘIDIČ MOTOROVÉHO VOZÍKU (SKLADNÍK) Střední odborné (vyučen)
              Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155067WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Požadujeme platné oprávnění na VZV, min. jednoletou praxi na této pozici. Nástup možný ihned nebo dle
dohody. Životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.  

Poznámka:

              ŘIDIČ MOTOROVÉHO VOZÍKU (SKLADNÍK) Nižší střední
              Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155059WIdentifikace:stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Hauerová 
Linda,tel: 379 302 427, email: job@stauner.cz

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadujeme oprávnění na VZV a praxi v zaskladňování, dvousměnný
provoz. Nabízíme příspěvek na stravování. Životopisy posílejte e-mailem.

Poznámka:
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              UŽIVATELSKÁ PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ÚSV
              Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (25)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek30000 - 50000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155204WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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, závodní stravování, řešení dopravy do zaměstnání zajištěno. Nástup možný ihned
nebo dle dohody. Životopisy posílejte na uvedenou e-mailovou adresu. 

Poznámka:

              MANAŽER IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY Vysokoškolské
              Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) (21412)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek40000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155058WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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.

Poznámka:

              PRODUKTOVÝ SPECIALISTA - KONFIGURACE AUT ÚSV
              Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (24331)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155047WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Hledáme do našeho týmu perspektivní šikovné kolegy/-yně na pozici produktového specialisty. Náplní jsou
především konfigurace nových vozů značek VW a Audi. Jedná se o zajímavou různorodou činnost v
perspektivním prostředí.
Nutná středně pokročilá znalost němčiny. Vhodné také pro absolventy, zaměstnanci budou zaškoleni. Po
zapracování možnost zvýšení mzdy.
Pokud Vám není cizí oblast automobilů, orientace na zákazníka, pečlivost a pozornost, zašlete nám Váš
životopis e-mailem na uvedenou adresu.
Nástup je možný ihned nebo dle dohody. 

Poznámka:
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              SENIOR SALES MANAGER/JUNIOR SALES MANAGER ÚSV
              Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (24331)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155085WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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, mobilní telefon, počítač.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy posílejte e-mailem v ČJ a v NJ.

Poznámka:

              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)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek40000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155075WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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
Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství nebo jiné srovnatelné, případně
technická školení.
Máte týmového ducha, vysoké nasazení, vysoké organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti? Umíte
jednat s lidimi a jste ochotní cestovat? Máte dlouholeté zkušenosti v oblasti prodeje? Kladety důraz na
sebeorganizaci a orientaci na úspěch? Prostřednictvím svého jistého, příjemného a kompetentního
vystupování pozitivně reprezentujete naši firmu navenek? Mluvíte dobře německy? (Znalost slovem i
písmem)
Nabízíme:Můžete očekávat zajímavé úkoly v týmovém, dynamickém a mezinárodním prostředí. Převzetí
Vašeho pole působnosti po úšpěšném zapracování. Plat dle výkonu s odpovědností za obrat, prémie,
platový strop není stanoven. Další výhody: Notebook, mobilní telefon.

Poznámka:

              ÚDRŽBÁŘ BUDOV Základní + praktická škola
              Stavební údržbáři budov (71191)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek18000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155094WIdentifikace:stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.
Masarykova č.p. 570, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Bozděchová
Blanka, tel: 379 775 621, email: b.bozdechova@carpoint.cz

Údržbář budovy a okolí (např. sekání trávy), kontrola zabezpečení budovy (zamknutí, zajištění proti krádeži).
Práce v Domažlicích. Vhodné i pro důchodce. V případě dobře odvedené práce možnost prémií. Nástup
možný ihned nebo dle dohody. Životopisy zasílejte na výše uvedený e-mail.

Poznámka:
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              Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (31152) ÚSV
              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek35000 Kč1

1.10.2015 - neurčito

DOA155068WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, 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.Nástup možný ihned nebo dle dohody. Životopisy posílejte e-mailem. 

              SPECIALISTA KONTROLY A ŘÍZENÍ KVALITY VE STROJÍRENSTVÍ ÚSV
              Strojní inženýři kontroly a řízení kvality (21445)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek40000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155079WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Vedoucí oddělení kvality. Požadujeme SŠ/VŠ technického směru a praxi v oboru kvality (strojírenství),
zkušenosti z automobilového průmyslu výhodou, komunikativní znalost německého či anglického jazyka
výhodou, samostatný a aktivní přístup k plnění úkolů, znalost práce na PC, zkušenosti s vedením týmu.
Nabízíme příspěvek na stravování, dobré platové podmínky (dle zkušeností a znalostí), prémie. Životopisy
posílejte e-mailem na uvedenou adresu. 

Poznámka:

              PROGRAMÁTOR NC STROJŮ ÚSV
              Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií (35120)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155074WIdentifikace:stauner palet s.r.o. - provozovna Domažlice-Lasertec
Cihlářská č.p. 548, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Hauerová 
Linda,tel: 379 302 427, email: job@stauner.cz

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.

Požadujeme:
Dokončenou střední školu 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 anglického nebo německého jazyka 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. 

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              MĚŘÍCÍ TECHNIK Střední odborné (vyučen)
              Technici v oblasti metrologie (31117)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155063WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

Nástup ihned nebo dle domluvy. Požadujeme znalost souřadnicového systému, kladný přístup k manuální
práci, znalost měřicího softwaru a německého jazyka výhodou. Platové ohodnocení dle kvalifikace, prémie,
příspěvek na stravování. Životopisy posílejte e-mailem.

Poznámka:

              SKLADMISTR ÚSO (vyučení s maturitou)
              Vedoucí úředníků v logistice (33417)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek30000 - 45000 Kč1
1.10.2015 - neurčito

DOA155081WIdentifikace:stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov č.p. 143, 345 01  Mrákov, Hauerová Linda, tel: 379 302 427, email:
job@stauner.cz

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.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              ELEKTROMECHANIK, ELEKTROMONTÉR STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Střední odborné (vyučen)
              Elektromechanici (7412)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek13000 Kč1
8.9.2015 - 17.3.2016

DOA133487UIdentifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Požadujeme: minimálně vyučen v elektrooboru.Základní znalost německého jazyka výhodou.
Analytické, technické a organizační schopnosti, odpovědnost a týmovou práci, přesnost, flexibilitu a
komunikační schopnosti.
Nabízíme: prémie 0-8000Kč, dle praxe, příspěvek na stravování,  (možnost příplatku na dopravu). 

Poznámka:

              RUČNÍ A STROJNÍ LEŠTIČ Střední odborné (vyučen)
              Leštiči nástrojů a kovů (72242)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek12000 Kč1
8.9.2015 - 31.7.2016

DOA140427UIdentifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Ruční a strojní leštění, broušení kovového spotřebního zboží. Nástup možný ihned.
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, praxe výhodou, odpovědnost, přesnost, flexibilita a
spolehlivost.
Nabízíme: prémie 0-8000,-Kč, příspěvek na stravování, možnost příplatku na dopravu.
Nutný kontakt e-mailem.

Poznámka:

              STROJÍRENSKÝ-Á/MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/DĚLNICE Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci výrobků a zařízení (821)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek11000 - 13000 Kč2
17.9.2015 - 31.7.2016

DOA142327UIdentifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Náplň práce: montáž gastro výrobků, kompletace a montáž komponentů, příprava a výběr dílů pro
kompletaci, třídění neshod, balení, expedice, jednoduchá obsluha strojů.
Požadavky: technická znalost, orientace ve výkresové dokumentaci a praxe na obdobné pozici výhodou.
Vhodné i pro  absolventy. Odpovědnost, přesnost, časovou flexibilitu, spolehlivost, manuální zručnost,
samostatnost a ochota učit se novým věcem.
Nabízíme: prémie 0-8000,-Kč, příspěvek na stravování, možnost příplatku na dopravu, vánoční
bonusy,možnost školení a pracovních kurzů, zajištění pracovních oděvů, občerstvení na pracovišti, zajištění
pitného režimu.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              OBSLUHA LEŠTÍCÍCH ROBOTŮ KUKA, RUČNÍ LEŠTĚNÍ A
BROUŠENÍ KOVOVÉHO SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Střední odborné (vyučen)

              Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek13000 Kč3
8.9.2015 - 31.7.2016

DOA30016113Identifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Obsluha lešticích robotů KUKA, ruční leštění a broušení kovového spotřebního zboží. Nástup možný
ihned.
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, praxe výhodou. Zkušenosti a částečnou znalost práce s
roboty, případně roboty KUKA. Znalost práce na PC. Odpovědnost, přesnost, flexibilitu, spolehlivost a
manuální zručnost.
Nabízíme: prémie 0-8000,-Kč, příspěvek na stravování, možnost příplatku na dopravu.
Nutný kontakt e-mailem.

Poznámka:

              OPERÁTOR/PROGRAMÁTOR PRŮMYSL.ROBOTŮ (LEŠTÍCÍ ROBOT
KUKA)

ÚSO (vyučení s maturitou)

              Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (72233)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek15000 Kč1
8.9.2015 - neurčito

DOA30017409Identifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Požadavky: částečná znalost práce s roboty, případně robotem KUKA; zkušenosti s programováním robotů,
CNC strojů. Znalosti práce s PC, orientace v technické dokumentaci.
Základní znalost elektroniky, samostatnost, zodpovědnost, manuální zručnost.
Benefity: prémie 0-8000,-  Kč, příspěvek na stravování (možnost příplatku na dopravu).

Poznámka:

             PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ/KA Střední odborné (vyučen)
              Stavební a provozní elektrikáři (7411)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek15000 - 16000 Kč1
8.9.2015 - 31.7.2016

DOA140248UIdentifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Požadavky: platné osvědčení v elektrotechnice, praxe výhodou, příspěvek na dopravu a stravování.
Kontakt: 379 415 511, životopisy posílat na adresu: jana.schambergerova@progeq.cz

Poznámka:

              SVÁŘEČ Střední odborné (vyučen)
              Svářeči (72121)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek13000 Kč1
8.9.2015 - 31.12.2015

DOA135767UIdentifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Svařování v nerezu, zkušenosti vítány, praxe výhodou, ne však podmínkou.
Požadavky: znalosti německého jazyka (slovem i písmem), znalost anglického jazyka výhodou.
Nabízíme: prémie 0-8000,-Kč, příspěvek na stravování, možnost příplatku na dopravu.
Kontakt e-mailem: jana.schambergerova@proheq.cz.

Poznámka:

Strana 14



Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              SKLADNÍK/SKLADNICE Střední odborné (vyučen)
              Úředníci ve skladech (43210)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek11000 Kč2
8.9.2015 - 31.12.2015

DOA135847UIdentifikace:proHeq (CZ) s. r. o.
U pískovny 308; 344 01 Domažlice, Schambergerová Jana, tel: 379 415 512,
email: jana.schambergerova@proheq.cz

Vedení evidence skladu, výdej a příjem zboží a materiálu, inventury skladu. Nástup možný ihned.
Nabízíme: prémie 0-8000,-Kč, příspěvek na stravování, možnost příplatku na dopravu.
Kontakt e-mail: jana.schambergerova@proheq.cz.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              MANAŽER/KA NÁKUPU Vysokoškolské
              Nákupčí (33230)

              Pracovní poměr Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek38000 Kč1
24.8.2015 - 23.8.2016

DOA135107UIdentifikace:KOVOBEL, výrobní družstvo
Cihlářská č.p. 503, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Beber Emil 
Ing.,předseda výrobního družstva, tel: 379724441, 602419834, email:
emil.beber@kovobel.cz

Požadavky: VŠ vzdělání, 3 roky praxe, AJ na pokročilé úrovni, ŘP sk. B.
Nabízíme: mzda 38 000,-Kč.

Poznámka:

              ZÁMEČNÍK Střední odborné (vyučen)
              Zámečníci strojů (72222)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč4
24.8.2015 - 23.8.2016

DOA139067UIdentifikace:KOVOBEL, výrobní družstvo
Cihlářská č.p. 503, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Němec, tel: 
606636 541

Požadavky: vyučen v oboru, svářečský průkaz, průkaz na VZV, 3 roky práce v oboru.
Výhody: závodní stravování.
Mzda 25 000,-Kč.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              SVÁŘEČ CO2 Střední odborné (vyučen)
              Svářeči (72121)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek22516 Kč25
1.9.2015 - 1.9.2016

DOA140687UIdentifikace:EvoBus Česká republika s.r.o. - závod Holýšov
K EvoBusu č.p. 610, 345 62  Holýšov, Hrbková Hana, tel:
hana.hrbkova@daimler.com

Náplň práce: svařování dle technologického postupu na CO2, svařování dle platných norem a předpisů,
zodpovědnost za správné používání svářečských nástrojů, kontrola svarů, čtení technické dokumentace,
dodržování bezpečnostních předpisů, pravidelná údržba nástrojů a udržování pracoviště v čistotě.
Požadujeme: praxe v oboru 2-3 roky, svářečský průkaz a průkaz VZV výhodou, samostatná práce dle
výkresové dokumentace, dodržování předepsaných procesů a technologické kázně. U cizinců
požadujeme znalost Českého jazyka a trvalý pobyt v ČR. Přijímání probíhá na základě úspěšného
absolvování zkoušky.
Nabízíme: mzda - základní 10 150,-Kč, variabilní složka - 12 366,-Kč, prémie - 0 - 25% ze základní mzdy,
příplatky - přesčas, prostředí, směnnost, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, závodní stravování,
hrazené jazykové a odborné kurzy, možnost prodloužení na dobu neurčitou.
Nutný e-mailový kontakt!

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              KANALIZAČNÍ DĚLNÍK Střední odborné (vyučen)
              Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení (71199)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek69 Kč1
14.9.2015 - 30.9.2016

DOA140188UIdentifikace:Chodské vodárny a kanalizace a.s.
Masarykova č.p. 388, Bezděkovské Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Špatenková
Ivana, tel: 724 203 826, 379 792 334, email: chvak@chvak.cz

Údržba a staveb. opravy objektů na kanal. síti a čistíren odpadních vod.
Požadavky: SOU, vyučen ve stavebním oboru nebo praxe ve stavebnictví - výhodou, spolehlivost,
samostatnost, ŘP sk. B, popř. C.
Bydliště v Domažlicích nebo blízkém okolí výhodou.
Nabízíme: příspěvek na stravování, penzijní připojištění,
mzda 69,-Kč/hod. + prémie.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              ELEKTROTECHNIK ELEKTROPŘÍSTROJŮ Střední odborné (vyučen)
              Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení (31136)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 - 22000 Kč2
1.7.2015 - 31.12.2015

DOA30017962Identifikace:KEL - MONTÁŽNÍ TECHNIKA s.r.o.
Smolovská 201, 34526 Bělá nad Radbuzou, Šmída Pavel, jednatel, tel: 604 207
677, email: pavel.smida@kel-electronic.de

Osvědčení profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací výhodou.
Autobusová doprava z Domažlic a Horšovského Týna zajištěna. Pracovní poměr bude nadále prodlužován.
Mzda může být samozřejmě i vyšší podle praxe a zkušeností.

Poznámka:

              VÝROBA: MONTÁŽNÍ A LETOVACÍ PRÁCE Základní + praktická škola
              Montážní dělníci elektronických zařízení (82122)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek14000 - 20000 Kč30
24.8.2015 - neurčito

DOA153290WIdentifikace:KEL - MONTÁŽNÍ TECHNIKA s.r.o.
Smolovská 201, 34526 Bělá nad Radbuzou, Sudová Dana Ing., tel: +420 379 412
310, email: dana.sudova@kel-electronic.de

- manuální zručnost, dobrý zrak
- dobrá pracovní morálka
- schopnost počítat desetinná čísla
- mzdové ohodnocení dle zkušeností, schopností a praxe
- vánoční prémie
- bezplatná autobusová linka z Domažlic a Horšovského Týna
- práce na nových i stávajících výrobních projektech a zakázkách
- perspektivní zaměstnavatel, stabilní postavení na trhu
- u cizinců: nutná znalost češtiny

Poznámka:

              IT - ADMINISTRÁTOR ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (25220)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek30000 - 40000 Kč1
1.9.2015 - neurčito

DOA137353WIdentifikace:KEL - MONTÁŽNÍ TECHNIKA s.r.o.
Smolovská 201, 34526 Bělá nad Radbuzou, Sudová Dana Ing., tel: +420 379 412
310, email: dana.sudova@kel-electronic.de

- min. SŠ vzdělání s maturitou
- znalosti a zkušenosti: SQL Server, Java, SharePoint
- zkušenosti v oboru, zájem a nadšení pro IT
- zkušenosti na obdobné pozici alespoň 1 rok
- komunikativní znalost AJ/NJ
- znalost SAP výhodou
- spolehlivost, zodpovědnost, ochota pomoci, týmovost
- perspektivní zaměstnavatel, stabilní postavení na trhu
- u cizinců: nutná znalost češtiny
- uvedený plat je orientační, individuální ohodnocení dle zkušeností, schopností a praxe

Poznámka:
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Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              PLÁNOVAČ VÝROBY ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Úředníci ve výrobě (43220)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 - 25000 Kč1
10.6.2015 - 31.12.2015

DOA139615WIdentifikace:KEL - MONTÁŽNÍ TECHNIKA s.r.o.
Smolovská 201, 34526 Bělá nad Radbuzou, Šmída Pavel, jednatel, tel: 604 207
677, email: pavel.smida@kel-electronic.de

Pracovní doba od 7.00 h do 15.30 h. Pracovní doba bude v případě spokojenosti prodlužována.
Znalost NJ nebo AJ výhodou.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              SEŘIZOVAČI MONTÁŽNÍ LINIE Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek18000 - 21000 Kč4
24.7.2015 - neurčito

DOA30009921Identifikace:Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01  Horšovský Týn, Šandová Kateřina 
Ing.,tel: 731 194 879, email: k.sandova@gerresheimer.com

Požadavky: SOU/SŠ technického směru, zkušenost na podobné pozici vítána, uživatelská znalost PC,
flexibilita, samostatnost, ochota pracovat ve směnném provozu.
Náplň práce: odpovědnost za optim.funkci automatické montážní linie, analýzy příčin problémů, zavádění
nápravných opatření a ověřování jejich účinnosti, intenzivní spolupráce s vedoucím montáže, projektovými
manažery, výrobními pracovníky.
Výhody: dovolená navíc, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání, osobního i profesního růstu,
zvyšování kvalifikace, příspěvek na dopravu, další zaměstnanecké benefity.

Poznámka:

              SEŘIZOVAČI VSTŘIKOVACÍCH LISŮ Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek18000 - 22000 Kč2
24.7.2015 - neurčito

DOA30009412Identifikace:Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
Zahradní č.p. 282, Malé Předměstí, 346 01  Horšovský Týn, Šandová Kateřina 
Ing.,tel: 731 194 879, email: k.sandova@gerresheimer.com

Požadavky: SOU/SŠ technického směru, zkušenost na podobné pozici vítána, uživatelská znalost PC,
flexibilita, samostatnost, ochota pracovat ve směnném provozu. Nejen pro absolventy nabízíme možnost 2,5
měsíčního přípravného kurzu ve vlastním školícím centru.
Náplň práce: Údržba, seřizování, opravy a optimalizace vstřikovacích listů, zodpovědnost za chod strojních
zařízení, řešení a odstraňování chyb v procesu vstřikování.
Výhody: dovolená navíc, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání, osobního i profesního růstu,
zvyšování kvalifikace, příspěvek na dopravu, další zaměstnanecké benefity.

Poznámka:

Strana 21

MPSV - VEŘ, ved. odd. 616, 15. 11. 2005



Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              INTERNÍ AUDITOR/KA ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Účetní auditoři (24112)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, zkrácený pracovní úvazek3500 Kč1
17.9.2015 - neurčito

DOA138007UIdentifikace:Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Rubášová Jitka Ing., tel: 379 410 625,
email: jitka.rubasova@soudom.cz

Požadavky: zkušenosti s účetnictvím příspěvkových organizací.
Plat závisí na stupni dosaženého vzdělání a na praxi.
Zkrácený pracovní úvazek 8 hod. týdně.

Poznámka:

              UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU (STROJÍRENSTVÍ) ÚSO (vyučení s maturitou)
              Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (23203)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek20000 Kč1
1.9.2015 - 31.7.2016

DOA138470UIdentifikace:Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Buršík Pavel Bc., tel: 778 424 277,
email: skola@soudom.cz

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.

Poznámka:

              UČITEL/KA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (STROJÍRENSTVÍ) Vysokoškolské
              Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (23201)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, zkrácený pracovní úvazek11770 Kč1
1.9.2015 - 31.7.2016

DOA138468UIdentifikace:Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice 1, Richter Pavel Ing., tel: 379 410 623,
email: skola@soudom.cz

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.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              MECHANIK/ČKA BRÝLOVÉ OPTIKY Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci ostatních výrobků (8219)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek14000 Kč5
19.8.2015 - neurčito

DOA140008UIdentifikace:ROC - Galvanik s. r.o.
Chrastavická č.p. 217, Dolejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Svobodová
Alžběta, tel: 379 300 129, email: svobodova@roc-galvanik.de

Požadavky: požadujeme dobrý zrak a manuální zručnost pro ruční dekorování drobných dílků.
Nabízíme: práci v prosperující firmě, příplatek za odpolední směnu, příspěvek na stravování.
Životopisy zasílejte na adresu:  svobodova@roc-galvanik.de.

Poznámka:

              MECHANIK/ČKA BRÝLOVÉ OPTIKY Střední odborné (vyučen)
              Montážní dělníci ostatních výrobků (8219)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek14000 Kč1
19.8.2015 - neurčito

DOA134311UIdentifikace:ROC - Galvanik s. r.o.
Chrastavická č.p. 217, Dolejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Svobodová
Alžběta, tel: 379 300 129, email: svobodova@roc-galvanik.de

Náplň práce:   montáž brýlí, dekorace brýlových obrub stříkáním
Požadujeme : dobrý fyzický stav,manuální zručnost,pečlivost,pozitivní přístup k práci, spolehlivost a
zodpovědnost
Nabízíme: práci v prosperující firmě, příplatky za směnnost 

Poznámka:

              MECHANIK/ČKA BRÝLOVÉ OPTIKY (LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
BRÝLÍ)

Střední odborné (vyučen)

              Montážní dělníci ostatních výrobků (8219)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek14000 Kč1
19.8.2015 - neurčito

DOA140007UIdentifikace:ROC - Galvanik s. r.o.
Chrastavická č.p. 217, Dolejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Svobodová
Alžběta, tel: 379 300 129, email: svobodova@roc-galvanik.de

Požadavky: požadujeme dobrý zrak a manuální zručnost pro laserové svařování brýlí.
Nabízíme: práci v prosperující firmě, příspěvek na stravování, příplatek za odpolední směnu
Životopisy zasílejte na adresu:  svobodova@roc-galvanik.de

Poznámka:

              STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK/DĚLNICE Střední odborné (vyučen)
              Strojírenští kovodělníci (72224)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek11000 Kč3
19.8.2015 - neurčito

DOA134313UIdentifikace:ROC - Galvanik s. r.o.
Chrastavická č.p. 217, Dolejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1, Svobodová
Alžběta, tel: 379 300 129, email: svobodova@roc-galvanik.de

Náplň práce:   navěšování kovových dílků na stojany, svěšování pokovených dílků ze stojanů, vizuální
kotrola a dočišťování dílků
Požadujeme : dobrý fyzický stav,manuální zručnost,pečlivost,pozitivní přístup k práci, spolehlivost a
zodpovědnost

Nabízíme:práci v prosperující firmě, příplatky za směnnost, osobní ohodnocení od 0 - 5000,- Kč

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              STROJÍRENSKÝ TECHNIK TECHNOLOG ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Strojírenští technici technologové, normovači (31153)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek25000 Kč1
19.8.2015 - neurčito

DOA118627UIdentifikace:ROC - Galvanik s.r.o.
Chrastavická 217, 34401 Domažlice 1, Svobodová Alžběta, tel: 379 300 129, 
email:svobodova@roc-galvanik.de

Požadavky: středoškolské, vysokoškolské nebo bakalářské studium v oboru strojírenství, praxe v oboru
vítána, komunikativní znalost NJ, práce na PC, flexibilita, spolehlivost
Nabízíme: práci ve stabilní firmě, příspěvky na stravování, mzdové ohodnocení dle zkušeností a dovedností
Životopisy zasílejte na e-mail: svobodova@gali-optik.cz

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              KONSTRUKTÉR / VÝVOJÁŘ Vysokoškolské
              Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (21512)

              Pracovní poměr Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek25000 - 45000 Kč1
4.8.2015 - neurčito

DOA127761WIdentifikace:MAHLE Behr Holýšov s.r.o.
Politických vězňů č.p. 676, 345 62  Holýšov, Smutná Gabriela, personální, tel: 377
013 518, email: gabriela.smutna@cz.mahle.com

Požadavky:
• VŠ strojní
• praxe v oblasti strojní průmyslové výroby (zkušenosti v oboru) podmínkou
• zkušenosti v automobilovém průmyslu výhodou
• zkušenosti s automatizačními systémy vítány (Simatic S5, S7)
• velmi dobrá znalost NJ nebo AJ podmínkou
• velmi dobré PC schopnosti (znalost práce v SAP výhodou)
• zkušenosti s řízením menšího kolektivu pracovníků výhodou
• komunikační a organizační schopnosti, aktivní vystupování, schopnost samostatně se rozhodovat a řešit
problémy, časová flexibilita, ochota cestovat
• ŘP skup.B
• Pracovní náplň:
• řízení technologických náběhů nových projektů
• zdokonalování stávajících technologických projektů a procesů
• procesní TE – efektivita procesů, normování, nastavení, analýzy
• spolupráce s útvary údržby, výroby, nákupu a kvality
• samostatná spolupráce se spolupracovníky mateřského závodu MAHLE Německo za účelem přenosu jejich
know-how do našeho závodu
• Nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení odpovídající vykonávané pozici, zkušenostem a schopnostem
• stabilní zaměstnání u mezinárodní společnosti
• nové moderní pracovní prostředí
• motivační systém odměňování včetně 13. platu
• 5 dní dovolené navíc
• možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
• firemní stravování
• pružná pracovní doba

Poznámka:

              SEŘIZOVAČ - MECHANIK - OPRAVÁŘ Střední odborné (vyučen)
              Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) (72339)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek22000 - 26000 Kč1
4.8.2015 - 21.4.2016

DOA141970WIdentifikace:MAHLE Behr Holýšov s.r.o.
Politických vězňů č.p. 676, 345 62  Holýšov, Smutná Gabriela, personální, tel: 377
013 518, email: gabriela.smutna@cz.mahle.com

* požadujeme minimálně 3 roky praxe v údržbě a nastavování strojů a strojních zařízení
* znalost automatizačních systémů výhodou (Simatic S5, S7)
* praxe v automobilovém průmyslu výhodou
* zručnost
* technické znalosti - znalost práce s hydraulikou a pneumatikou
* znalost práce s PC
* výhodou znalost NJ/AJ a práce v programu SAP
* ŘP skup. B
* zaopatřování výroby - seřizování a nastavování strojních zařízení, výměna nástrojů a rozjezd výroby podle
technické dokumentace
* plánovaná údržba strojů a zařízení dle plánů údržby
* analýza poruch a odstraňování poruch na zařízení a vedení s tím související administrativy
* úzká spolupráce s výrobou a s týmem ostatních mechaniků a elektroniků

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              PRACOVNÍK SKLADU - VÝROBNÍ MANIPULANT Střední odborné (vyučen)
              Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek16000 - 22000 Kč1
1.9.2015 - 4.8.2016

DOA151562WIdentifikace:MAHLE Behr Holýšov s.r.o.
Politických vězňů č.p. 676, 345 62  Holýšov, Smutná Gabriela, personální, tel: 377
013 518, email: gabriela.smutna@cz.mahle.com

Požadujeme:
* min. vyučen
* průkaz řidiče VZV
* praxe na obdobné pozici, zkušenosti s problematikou skladové evidence
* znalost skladové evidence v programu SAP výhodou
* spolupráce s výrobou
Vykonávané činnosti:
* příjem, kontrola a přeprava materiálu v prostorách závodu
* manipulace s výrobky
* práce ve směnném provozu

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              OPERÁTOR CNC SOUSTRUHU, FRÉZKY Střední odborné (vyučen)
              Obsluha stacionárních strojů a zařízení (81)

              Pracovní poměr Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek120 Kč3
22.9.2015 - neurčito

DOA132967UIdentifikace:Strojírny Kohout, spol. s r.o. - provozovna Komenského, Kdyně
Komenského č.p. 229, 345 06  Kdyně, Fajfárek Valentin, tel: 731 410 402, email:
zamestnani@strojirnykohout.cz

Požadavky: vyučení v oboru (vhodné pro absolventy), samostatnost, spolehlivost a flexibilita, provoz na
směny, nástup možný dle dohody.
Nabízíme: zázemí rodinné společnosti, motivující mzdové ohodnocení, pololetní a vánoční odměny,
příspěvek do životního pojištění, profesní růst, parkování v areálu společnosti, podle výsledků možné
zvýšení mzdy.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na emailovou adresu: zamestnani@strojirnykohout.cz
nebo zavolejte na tel. číslo 731 410 402.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              OBCHODNÍ REFERENT/KA +ASISTENT/KA ÚSO s maturitou (bez vyučení)
              Obchodní referenti (33392)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek15000 Kč1
23.7.2015 - neurčito

DOA140268UIdentifikace:Elitex Machinery, s.r.o.
Nádražní č.p. 104, 345 06  Kdyně, Němečková Marie, personalistka, tel:
731137940, email: nemeckova@elitex.cz

Požadavky: samostatnost, asertivita, flexibilita.  Angličtina, němčina na pokročilé úrovni,  práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B. Znalost strojírenské problematiky výhodou. Praxe výhodou.
Nutný kontakt e-mailem, od 27.7.2015 do 9.8.2015 je ve firmě celozávodní dovolená.

Poznámka:

              FRÉZAŘ Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek90 Kč1
21.7.2015 - neurčito

DOA127687UIdentifikace:Elitex Machinery, s.r.o.
Nádražní č.p. 104, 345 06  Kdyně, Němečková Marie, personalistka, tel:
731137940, email: nemeckova@elitex.cz

Požadavky: vyučený v oboru, dobrá znalost technické dokumentace
Mzda: od 90,- Kč/hod.

Poznámka:

              SOUSTRUŽNÍK Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek90 Kč1
21.7.2015 - neurčito

DOA125667UIdentifikace:Elitex Machinery, s.r.o.
Nádražní č.p. 104, 345 06  Kdyně, Němečková Marie, personalistka, tel:
731137940, email: nemeckova@elitex.cz

Požadavky: vyučený v oboru, dobrá znalost technické dokumentace
Mzda od 90 Kč/hod

Poznámka:

              OBRÁBĚČ - OBSLUHA CNC Střední odborné (vyučen)
              Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (7223)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek95 Kč1
21.7.2015 - neurčito

DOA128748UIdentifikace:Elitex Machinery, s.r.o.
Nádražní č.p. 104, 345 06  Kdyně, Němečková Marie, personalistka, tel:
731137940, email: nemeckova@elitex.cz

Požadované dovednosti: vyučení v oboru, dobrá znalost technické dokumentace
Znalost programu Heidenhain vítána
Mzda: od 95 Kč/hod

Poznámka:
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Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osobaMzdaMíst PP vztah

              DĚLNÍK V OBROBNĚ Střední odborné (vyučen)
              Strojírenští kovodělníci (72224)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek90 Kč1
21.7.2015 - neurčito

DOA132107UIdentifikace:Elitex Machinery, s.r.o.
Nádražní č.p. 104, 345 06  Kdyně, Němečková Marie, personalistka, tel:
731137940, email: nemeckova@elitex.cz

Požadované dovednosti: vyučení v technickém oboru nejlépe se strojařským zaměřením, možnost zaučení i
pro absolventy jiných oborů, základní znalost technických výkresů, ochota učit se nové věci,  spolehlivost,
zodpovědnost a snaha rychle se zapracovat.
Mzda od 90 Kč/hod.

Poznámka:

              TECHNICKÝ KONTROLOR STROJÍRENSKÉ VÝROBY ÚSO (vyučení s maturitou)
              Technici dispečeři strojírenské výroby (31157)

              Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek15000 Kč1
3.7.2015 - 31.10.2015

DOA139547UIdentifikace:Elitex Machinery, s.r.o. [305]
Nádražní 104, 34506 Kdyně, Němečková Marie, personalistka, tel: 379711171,
email: marie.nemeckova@elitex-kdyne.cz

Požadavky:středoškolské vzdělání se strojírenským zaměřením, výborná orientace v technické dokumentaci
a základní znalost technologických procesů. Práce na PC, zodpovědný přístup, pečlivost, přesnost.
Angličtina nebo němčina výhodou.

Poznámka:
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Domažlice

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztahMíst Mzda Směnnost, úvazek / Pracoviště / Adresa, kontaktní osoba

              KUCHAŘ/KA Střední odborné (vyučen)
              Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

              Pracovní poměr Dvousměnný provoz, plný pracovní úvazek10000 - 14000 Kč1
1.9.2015 - neurčito

DOA141108UIdentifikace:Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
Pod Korábem č.p. 669, 345 06  Kdyně, Vokáčová Marie, tel: 379 791 510

Požadavky: odborné vzdělání v oboru, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost práce v týmu,
vítáme orientaci v nutričním systému a základní znalost práce s PC.
Nabízíme: přátelský kolektiv, směnný provoz (12 hod. a 7,5 hod.), výborné pracovní podmínky v
moderním prostředí, 5 týdnů dovolené, možnost příspěvku na stravování, motivační ohodnocení.
Nástup možný ihned.
Chcete u nás pracovat? Máte chuť podílet se s námi na udržení vysokého standardu našich služeb?
Kontaktujte nás na tel: 379 791 520 nebo napište e-mail na personalni@dskdyne.cz.

Poznámka:

              OŠETŘOVATEL/KA V DOMOVĚ PRO SENIORY - PRACOVNÍK/CE
PŘÍMÉ PÉČE

Základní + praktická škola

              Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče (53211)

              Pracovní poměr Nepřetržitý provoz, plný pracovní úvazek11000 - 15000 Kč1
14.8.2015 - neurčito

DOA30017801Identifikace:Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
Pod Korábem č.p. 669, 345 06  Kdyně, Vokáčová Marie, tel: 379 791 510

Popis pozice: pomáhat člověku, kterému již fyzické nebo psychické síly ubývají, je nelehký úkol. Tato
péče je poskytována kvalifikovaně, lidsky důstojně, s cílem uspokojení potřeb obyvatele a zachování
nebo dle možnosti zlepšení kvality života. Jedná se zejména o pomoc při komplexní péči o vlastní osobu - při
hygienické péči, pomoc při oblékání a při stravování.
Co Vám můžeme nabídnout: motivační plat závislý na Vašich pracovních výkonech, příjemné a moderní
pracovní prostředí, 25 dní dovolené za rok, stravování za zvýhodněnou cenu, po zapracování absolvování
certifikovaných kurzů. Možný zkrácený pracovní úvazek nebo brigáda.
Podmínky: trestní bezúhonnost, chuť a schopnost práce s lidmi.
Chcete se přijít podívat? Kontaktujte nás:
volejte 379 791 520 nebo
napište e-mail personalni@dskdyne.cz

Poznámka:
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