Česko – slezská výrobní, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ÚSEK
Popis pracovní pozice:
- sledování cen rozhodujících materiálů pro výrobu kontejnerů
- porovnávat ceny s údaji, ze kterých byla vytvořena cenová kalkulace výrobku
- kalkulace cen výrobků dle aktuálních cen materiálů
- odsouhlasení a kontrola cenových slev a změn cen výrobků
- spolupráce s ostatními kolegy v týmu i s ostatními útvary při tvorbě cen
- zpracování technické výkresové dokumentace v CADu
- zpracování ročního investičního plánu akciové společnosti
- roční vyhodnocení investičního plánu ve spolupráci s vedením a.s.
- příprava podkladů pro jednání
Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
- praxe minimálně 5 let v oboru
- znalost německého jazyka podmínkou, znalost anglického jazyka výhodou
- iniciativní přístup, analytické a organizační schopnosti
- pečlivost, dobrá práce v týmu, flexibilita a komunikativnost
- aktivní znalost práce na PC podmínkou
- znalost práce v programu AUTOCAD podmínkou
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
Nabízíme:
- nadstandardní platové podmínky
- příjemné pracovní prostředí
- stabilní a perspektivní zaměstnání v prosperující firmě
- zaměstnanecké benefity
- možnost závodního stravování
Přihlášku do výběrového řízení 2016 včetně strukturovaného životopisu zašlete písemně nejpozději
do 30. června 2016 na adresu: Česko-slezská výrobní, a. s., personální oddělení, Nerudova 438, 793
76 Zlaté Hory nebo elektronicky na e-mail: personalni@csv.cz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Česko – slezská výrobní, a. s., Zlaté Hory hledá pracovníky na tyto pozice:
*SVÁŘEČ – POUZE ČSN EN 287/1, ČSN EN ISO 9606-1
*LAKÝRNÍK
*OBSLUHA OHRAŇOVACÍCH CNC LISŮ

*ELEKTRIKÁŘ
*INSTALATÉR
*KLEMPÍŘ
*STOLAŘ – TRUHLÁŘ
*ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
Požadujeme :
- vyučení v oboru
- vysoké pracovní nasazení
- odborná manuální zručnost
- spolehlivost, samostatnost, flexibilita
Nabízíme:
- odpovídající platové podmínky závislé na výkonech / 25 000 CZK - 30 000 CZK
- možnost závodního stravování
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dále hledá pracovníky na pozice THP:
*KONSTRUKTÉR (AUTOCAD, SOLID EDGE)
*MISTR MONTÁŽE
*MISTR ELEKTROMONTÁŽE
*REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRO
Požadujeme:
- vzdělání VŠ, SŠ (strojní nebo stavební zaměření výhodou)
- znalost práce na PC podmínkou
- znalost němčiny výhodou
- praxe ve výrobě
- dobré komunikační schopnosti
Nabízíme:
- zázemí prosperující firmy
- stabilní a perspektivní zaměstnání
- příjemné pracovní prostředí
- možnost zvyšování kvalifikace a profesního růstu
- odpovídající platové podmínky závislé na výkonech / 28 000 CZK - 35 000 CZK
- možnost závodního stravování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osobní pohovor se dostavte s Životopisem vždy v pondělí od 09:00 hod do 10:00 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě zájmu o zaměstnání v naší společnosti nám zašlete svůj strukturovaný životopis písemně na
adresu: Česko-slezská výrobní, a. s., personální oddělení, Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory
nebo elektronicky na e-mail: personalni@csv.cz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracoviště: Zlaté Hory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nejedná se o montážní firmu, jejíž pracovníci vyjíždějí na montáže po Evropě!

