KARIÉRA V HSE

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ KVALITNÍ ČESKÉ VÝROBY, POJĎTE UDĚLAT KARIÉRU V HSE.
U nás nebudete jen položkou v seznamu a bezpečnost je pro nás prioritou. Hledáte jistotu stabilního zaměstnání a zázemí silné mezinárodní společnosti,
která má výbornou perspektivu na českém i evropském trhu? Zaměstnancům poskytujeme dlouhodobou podporu při zvyšování odborné kvalifikace.

!!! ELEKTRIKÁŘ - MZDA AŽ 36 000 KČ !!!
NABÍZÍME VÁM SKVĚLOU PRÁCI NA POZICI:
Elektrikář – Vyhláška 50/78 Sb. §7 – 215 Kč/hod (140 Kč/hod + 50% navýšení za docházku)
Již 30 let tvoříme v HSE umělecká díla. Naše výrobky jsou součástí hrdých interiérů mnoha firem, moderních budov a kanceláří,
fasád, ale také bezpečných požárních únikových cest. Design. Perfektní provedení. Nejkvalitnější materiály. Bezkonkurenční služby.
Jsme HSE.
Zabýváme se výrobou a montáží jedinečných dveří a zárubní, bezpečnostních nebo protipožárních uzávěrů na základě nejnovějších
světových trendů. Nabízíme možnosti řešení rozměrů a tvarů individuálně dle přání zákazníka.
Naše společnost byla založena v roce 1992, od roku 2018 jsme se stali součástí nadnárodního koncernu JELD-WEN, se sídlem v
Charlotte v Severní Karolíně. Společnost JELD-WEN, Inc. provozuje 117 výrobních závodů v 19 zemích, které se nacházejí především
v Severní Americe, Evropě a Austrálii. Patříme do rakouské skupiny Domoferm GmbH und Co KG spolu se sesterskou společností
BOS GmbH Best Of Steel.

PROSTĚ SE NÁM OZVĚTE A UVIDÍME, CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT. CO DOHODNEME TO PLATÍ.

OČEKÁVÁME OD VÁS:

NABÍZÍME VÁM:

Ideálně SŠ elektrotechniká,
Praxe na pozici samostatného elektrikáře,
Vyhláška 50/78 Sb. §7,

13. mzdu,
5 týdnů dovolené,
Nadstandardní příplatky za přesčas a občasné víkendové směny

Silnoproud, slaboproud,
EZS, EPS,
Práce na počítači,
Angličtina není podmínkou, ale je výhodou,
Spolehlivost při docházce,
Pracovitost, pečlivost a přesnost,
Zručnost a odpovídající zkušenost, kterou budete chtít dále rozvíjet,
Ochotu pracovat ve směnném provozu (1 směna, stabilní rozvrh,
výjimečně Vás požádáme o pohotovost).

(vždy po dohodě),
Stravenkový paušál 50 Kč/den a vlastní kantýnu,
Slevy na naše výrobky,
Nápojové a jídelní automaty, pitný režim je samozřejmostí,
Další benefity.

JSME TU PRO VÁS A VAŠE DOTAZY
Petr Slovák, kariera@hse.cz, +420 565 501 114

https://www.hse.cz/index.php/volna-mista-hse/

