Formel D je internacionální, stále rostoucí společnost, poskytující komplexní služby v oblasti automobilového
průmyslu a jeho dodavatelů. 5.000 našich spolupracovníků (zaměstnanců) působí ve 80 pracovištích po celém
světě. Naší předností jsou služby plně orientované na potřeby našeho zákazníka. Inovace, flexibilita a orientace
na budoucnost nám umožňuje určovat směr a způsob řešení všech úkolů v celém výrobním procesu. Od roku
1993 jsme spolehlivým a kompetentním partnerem v následujících oblastech FLOWing., KNOWing.,
QUALIFYing., CARing. und CREATing.
Pro naší pobočku v Čechách hledáme:

Kontrolor/ka kvality – montážní dělník
Požadujeme:






SOU, SŠ vzdělání, nejlépe technického směru (není podmínkou)
Pracovní zkušenosti v automobilovém průmyslu výhodou (není podmínkou)
Ochotu pracovat ve směnném provozu
Zodpovědnost, pečlivost, časová flexibilita
Nutná preciznost, rychlost, bezvadný zrak

Popis činností:






Kontrola kvality, montážní práce
Práce ve výrobě, osvětlovací technika a elektronika pro automobilový průmysl (světlomety,
kombinované koncové svítilny, osvětlení interiéru a komplexní produkty světelné elektroniky, oblast
elektroniky karosérie, systémy správy energie, asistenční systémy řidiče, snímače a aktuátory)
Obsluha výrobních linek
Jednoduchá kontrola výrobků dle technické dokumentace
Třídění a evidence (označování) výrobků.

Nabízíme:






Nabízíme zaměstnání v mladém, motivovaném týmu
Přátelská atmosféra
Náročnou a pestrou práci se skvělými možnostmi vlastního vývoje
Plat přiměřený Vašemu výkonu, který můžete Vaším úspěchem motivovat
Rozvoj a rozšíření dosavadních zkušeností

Pracovní poměr: DPP, HPP
Nástup: Ihned, dle dohody
Místo výkonu: Mohelnice (ubytování, cesta v případech větších dálek bude hrazena společností Formel D)
Náš pracovní tým se na Vás těší!
V případě zájmu zasílejte svůj životopis pod níže uvedenou značkou s průvodním dopisem, kde prosím uveďte
nejbližší možný termín nástupu a platové podmínky, na adresu: Formel D, Na Žertvách 2247/29, CZ – 180 00
Praha 8 a nebo na email: recruiting-czech@formeld.com
Značka: Moh/11/ins/ss/mes-ob
Zasláním životopisu udělujete naší společnosti souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání.
Současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopisu jsou přesné a pravdivé. Prohlašujeme,
že veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro vyhledání vhodné
nabídky pracovního uplatnění v rámci naší společnosti.

