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OBSLUHA STROJE LAMINACE A ROTOVÁNÍ 

V rámci rozšíření výrobního programu přijímá naše česká firma s více jak 25letou 

historií HIT OFFICE s.r.o. nové zaměstnance na pozici OBSLUHA STROJE 

LAMINACE A ROTOVÁNÍ pro závod v Proboštově. 

 

Jedná se o práci s lepenkou na 2 strojích  

Laminace – nastavení a seřízení stroje, kontrola rychlosti, manipulace s fólii a 

lepidlem, výměna a čištění válců 

Rotování – nastavení a seřízení stroje a nožů, kontrola ostrosti řezu a rychlosti  

 

 

Co byste měli nabídnout Vy? 

- zručnost a pečlivost 

- smysl pro detail a kvalitu 

- ochotu pracovat ve třísměnném provozu 

 

Co nabízíme my? 

- zajímavé a zodpovědné zaměstnání 

- možnost seberealizace 

- prostor k profesnímu růstu 

- prostředí rodinné firmy s velkou tradicí 

- 100% české vedení závodu 
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A co za Vaši dobře odvedenou práci? 

- HPP na dobu neurčitou 

- základní hodinovou mzdu 130,- Kč / hod 

- možnost výhodnějšího pronájmu bytu v případě potřeby 

- příplatky za odpolední a noční směnu 

- příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 100,- Kč 

- výhodné telefonní tarify pro celou rodinu 

- perspektivitu dlouhodobé spolupráce 

 

 

Místo výkonu práce Proboštov. 
 

Pokud si myslíte, že byste mohli být tím pravým člověkem pro naši společnost, 

zašlete prosím Váš životopis. V případě, že budete vyhovovat našim požadavkům, 

budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na termínu pracovního pohovoru. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

Vaše životopisy nám zasílejte na e-mail: p.nemeckova@hitoffice.cz,  

nebo se dostavte osobně do kanceláře personálního oddělení  

HIT OFFICE s.r.o., Novosedlická 999, Teplice, 

mezi 8:00 – 9:00 hodin. 
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