GDP KORAL, s. r. o.
společnost s mezinárodním působením zabývající se vlastním
vývojem, výrobou a prodejem vyztužených plastů (kompozitů),
zejména pro dopravní prostředky a stavebnictví, se sídlem
a výrobním závodem v Tišnově
hledá vhodné kandidáty na pozici

Operátor výrobní linky
Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně vykonávat
příslušné aktivity při výrobě na linkách, přípravě linek, kontrole
průběhu výroby, kontrole kvality a měření vyrobených profilů,
případně jejich ukládání, balení nebo přepravě k dalšímu opracování v rámci společnosti. Práce je v nepřetržitém provozu.
Nabízíme
•
•
•
•
•
•

měsíční mzda od 32 000 Kč
roční odměny
příspěvek na stravování
příspěvek na zdravotní prevenci
5 týdnů dovolené
stabilní zaměstnání v zajímavém
a rozvíjejícím se oboru
• bezúročné půjčky

Požadujeme
•
•
•
•
•

střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována
zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12hodinnové směny
manuální zručnost
schopnost pochopit zadaný úkol a řešit jednodušší technické problémy
rychlost, preciznost, dodržování kvality a pořádku

Přípravář výroby kompozitů (Design engineer)
Navrhuje koncepty pro kontinuální 24/7 výrobu vlákny vyztužených kompozitních profilů a prakticky ověřuje jejich funkčnost. Spolupracuje s kolegy odpovědnými za návrh a konstrukci
forem, techniky a vývojáři. Studuje nové materiály, má zájem
o technologie z příbuzných oborů a navrhuje nové technologické
postupy výroby těchto speciálních plastů. VŠ vzdělání technického
směru. Praxe výhodou, nikoliv podmínkou. Flexibilní pracovní doba.
Činnosti
• vytváření konceptů, návrh designu výrobních přípravků pro nové
výrobky (kontinuálně tažené kompozitní profily zejména pro
automotive a stavebnictví)
• praktické ověření funkčnosti návrhů
• návrhy úprav stávajícího strojního vybavení
• konstrukce vlastních nových výrobních strojů a přípravků
Požadujeme
•
•
•
•

VŠ vzdělání technické směru (strojní inženýrství), i pro absolventy
nezbytná pokročilá znalost 2D&3D CAD
ochota se neustále učit
angličtina, řidičský průkaz, MS Office

Nabízíme
•
•
•
•
•
•

základní měsíční mzda až 45 000 Kč
odměny za splnění cílů
příspěvek na stravování
příspěvek na zdravotní prevenci
bezúročné půjčky
možnost stáží, účast na zahraničních
veletrzích a konferencích
• perspektivní obor
• významný vliv na chod firmy

Pokud vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti
Za mlýnem 5, Tišnov, k rukám paní Cibulkové případně e-mailem: cibulkova@gdpkoral.com

