
HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO
TÝMU!

Operátor/ka CNC,
operátor/ka CNC (pětiosé)
Potřebujeme parťáka, který zvládne
práci na CNC soustruzích nebo CNC frézkách.
Tvým hlavním úkolem bude výroba dílů pro
naši leteckou výrobu a další kooperace.
Jedná se o práci v nepřetržitém provozu, v
cyklu krátký – dlouhý týden. 
 
U pětiosé CNC jde o práci s operačním
systémem Siemens. Čeká tě převážně práce
na malých sériích s potřebou
častého přeseřizování.

Brusič/ka 
Čeká tě práce na CNC bruskách na zuby na
bruskách na díry. Tvým hlavním úkolem bude
broušení dílů pro naši leteckou výrobu a pro
různé kooperace. Jde o práci v
dvousměnném provozu, požadujeme praxi v
oboru minimálně dva roky.

Uchazečům nabízíme: 
- příplatky nad rámec zákoníku práce (přesčasy 31%, odpolední i 
  noční příplatky), 
- zajímavé benefity (25 dní dovolené, 2 sick day, příspěvek na 
  lékařskou péči, penzijní připojištění apod.), 
- zaučení v dané profesi a další odborné vzdělávání, 
- závodní stravování, 

Brusič/ka ozubení
Tvojí hlavní doménou bude práce na brusce
ozubení SB0400 a Gespect8. Čeká tě zejména
broušení ozubených kol pro naši leteckou
výrobu a různé kooperace. Očekávej
nepřetržitý provoz v cyklu krátký – dlouhý
týden.

Frézař/ka ozubení
Hledáme kolegu, kterého bude
bavit práce na odvalovacích frézách. Tvou
hlavní pracovní náplní bude frézování zubů
dílů pro naši leteckou výrobu a další
kooperace. Jedná se o práci v nepřetržitém
provoze, v rytmu krátký – dlouhý týden.

- možný profesní růst na odbornější / zodpovědnější pozici, 
- práci v kolektivu 30 - 40 lidí, 
- platovou třídu 5, 
- nástup od 4. ledna 2021 nebo dle dohody, 
- po zkušební době náborový příspěvek ve výši 3000 Kč. 

Kontaktní osoba pro více informací: 
Soňa Sípková (personální manažerka CZ-AUTO SYSTEMS a.s.), e-mail: sipkova@cz-auto.com, telefon: 731 020 131.

Místo výkonu práce: Uherský Brod. 
CZ-AUTO SYSTEMS a.s.
www.cz-auto.com 



HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO
TÝMU!
Operátor/ka CNC
Do našeho automotive provozu zabývajícího se výrobou fitinků (speciální hliníkové komponenty do
klimatizací automobilů) hledáme operátora CNC. 

Fitinky vyrábíme metodou třískového obrábění, podle technických specifikací dodaných
zákazníkem ve formě výkresu nebo modelu. Vstupním materiálem pro výrobu fitinků jsou
extrudované přesné profily ze slitin hliníku. Pracovat budeš primárně s vysoce produktivními
transferovými stroji Hydromat od švýcarské společnosti Pfiffner. 

Uchazeči nabízíme: 
- příplatky nad rámec zákoníku práce (přesčasy 31%, odpolední i 
  noční příplatky), 
- zajímavé benefity (25 dní dovolené, 2 sick day, příspěvek na 
  lékařskou péči, penzijní připojištění apod.), 
- zaučení v dané profesi a další odborné vzdělávání, 

- závodní stravování,
- možný profesní růst na odbornější / zodpovědnější pozici, 
- platovou třídu 4, 
- nástup od 4. ledna 2021 nebo dle dohody, 
- po zkušební době náborový příspěvek ve výši 3000 Kč. 

Kontaktní osoba pro více informací: 
Soňa Sípková (personální manažerka CZ-AUTO SYSTEMS a.s.), e-mail: sipkova@cz-auto.com, telefon: 731 020 131.

Místo výkonu práce: Uherský Brod.
CZ-AUTO SYSTEMS a.s.
www.cz-auto.com


