JSTE TECHNIK A CHCETE
PRACOVAT V DYNAMICKÉM
OBORU DŘEVOSTAVEB?
Jsme expandující společnost vyrábějící dřevěné rodinné domy a střešní konstrukce. Naším
cílem je vytvořit příjemný prostor pro žití v souladu s přírodou. Jsme hrdí na to, že jsme z malé
rodinné firmy vybudovali jednu z největších dřevozpracujících společností na trhu.
Aktuálně do svého týmu hledáme kolegu na pozici:

VEDOUCÍ ÚDRŽBY
Dokážete najít rychlá řešení případných technických problémů?
Máte rád, když věci hezky plynou / stroje hezky šlapou?
Chcete pracovat v rodinné firmě s tvůrčím přátelským přístupem?
Ozvěte se nám, v naší společnosti se Vám bude líbit!

Výsledkem Vaší práce bude fungující strojový park.
Jaká bude náplň Vaší práce?
Organizovat opravy a revize CNC strojů a zařízení
– komunikace s dodavateli technologií
Preventivní údržba strojů a zařízení
Vést tým skupiny zaměstnanců údržby

Zodpovídat za dodržování standardů BOZP
Optimalizovat skladové zásoby náhradních dílů
Podílet se na zavádění strojů a zařízení do výroby

Proč pracovat právě pro nás?
Jsme silná výrobní firma, děláme kvalitní domy
a střešní konstrukce
Máme jednu z nejmodernějších výrobních linek v ČR,
budete tak stále v kontaktu s nejnovějšími technickými
novinkami v oboru, zajistíme Vám kvalitní školení v oboru
Čeká Vás údržba nejmodernějších německých CNC strojů

Nabízíme za Vaši práci dobré platové ohodnocení, příspěvek
na stravování, firemní notebook, telefon a v případě Vašeho
zájmu i hrazené jazykové kurzy
Naše firma pořádá zajímavé akce pro zaměstnance
Jsme dobrá parta, příjemný kolektiv s důrazem
na férové jednání

Máme certifikát národní kvality, všechny naše stavby jsou
certifikované
Proč jsou dřevostavby Nema volbou číslo jedna:
Stavby s nejvyšším obsahem dřeva v ČR
Dřevostavby vyrábíme, stavíme a máme také vlastní
projekční kancelář

Důraz na ekologii – 100 % energie při výrobě dřevostavby
pochází ze slunce

Chcete s námi stavět budoucnost? Pokud ano, pošlete nám svůj životopis
na personalni@nema.cz nebo volejte 723 717 499 a domluvíme si schůzku.
Je toho hodně, ale není se čeho obávat. Do všeho Vás postupně zaškolíme. Osobní přístup
k zákazníkům i kolegům je pro nás zásadní, hledáme týmového hráče a dobrého parťáka!

Místo výkonu práce: Jílovice a Olešnice u Českých Budějovic

www.nema.cz

