Naše Know-How je k Vašim službám
Již více než 85 let vyvíjí a vyrábí společnost ERICH JAEGER vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví průmyslu. Mezi naše
zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky z jiných odvětví. Ti všichni
přitom spoléhají na vysoký standard kvality společnosti ERICH JAEGER. V době stálých technologických změn již dávno nestačí mít
jen dobré nápady. Teprve jejich proměna na perfektní řešení pro zákazníky je měřítkem, se kterým se chceme porovnávat. Nejvyšší
kvalita je tak pro nás závazkem vůči našim zákazníkům a rovněž tak vůči nám samotným. Jako globální hráč je skupina JAEGER
zastoupena po celém světě. Přitom přes 800 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky. Se sídlem firmy v
Německu, dvěma výrobními závody v České republice a v Čína, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii, Polsku a Itálii je tak
skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.

Hledáme kandidáta/kandidátku na pozici

Montážní pracovník/pracovnice
Náplň práce:
•

Montáž kabelových svazků

Požadujeme:
•
•
•

Práce v třísměnném provozu
Manuální zručnost a dobrý zrak
Spolehlivost a pečlivost

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práci na hlavní pracovní poměr
Příležitost dobrého výdělku ve stabilní, zavedené společnosti
Odměňování výkonu na základě individuálních norem
Měsíční teamový bonus podle dosažených cílů
Příplatky za noční směny ve výši 15% z průměrného hodinového výdělku
Nadstandardní příplatky za přesčasové hodiny o víkendech
Třináctý plat na základě hospodářského výsledku firmy
Dotovaná firemní autobusová doprava z Rožnova a Frenštátu
Příjemné pracovní klima, světlé a čisté pracovní prostředí
Různorodé manuální činnosti
Není nutné jednotné firemní ošacení
Stravenky
Poukázky při životních jubilejních
Důraz kladen na spokojenost zaměstnanců a pracovní podmínky při práci

V případě zájmu o uvedenou pozici můžete zaslat svůj profesní životopis v českém jazyce na personální oddělení:
e-mail: jobs@ejr.cz
Erich Jager, s.r.o., Průmyslový park č.p.305, 742 21 Kopřivnice, www.erich-jaeger.cz

