NÁKUPČÍ :
Právě rozšiřujeme oddělení nákupu o další pracovní pozice. Po celých 25.let
jsme stále ryze českou rodinnou společností a chceme jí zůstat i nadále.
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO OBCHODNÍHO SOUKOLÍ. TÝM SPOLEČNOSTI KEBEK s.r.o. Vás rád mezi sebe přijme!
Co od Vás očekáváme :
•
•
•
•

jednání s dodavateli, a to převážně se zahraničními v cizím jazyce (AJ, NJ)
budete zajišťovat kompletní realizaci obchodních případů ze strany nákupu, včetně související
administrativy, a to vše z kancelářského zázemí firmy
čeká Vás úzká interní spolupráce s pracovníky na našem oddělení prodeje a spolupráce na řízení
a optimalizaci skladových zásob
naším sortimentem je široká škála spojovacích součástí (šrouby, matky, podložky) a komponenty pro výrobu
a montáž vzduchotechnických zařízení

Jak naše očekávání naplníte :
•
•
•
•
•

aktivní znalostí AJ
svojí rozhodností, samostatností, spolehlivostí a chutí něco dokázat či získat
dobré komunikační, vyjednávací schopnosti a seriózní vystupování budou Vaší výhodou
řidičský průkaz sk. B občas využijete
bydliště Chomutov a okolí

Co za to :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

stabilní pracovní místo na HPP v zapracovaném obchodním kolektivu
seriózní jednání ze strany zaměstnavatele
získání technických a obchodních zkušeností přímo z praxe
praktické využití či zdokonalení cizího jazyka
kromě mzdy i zaměstnanecké benefity (např. volné dny nad rámec stanovené dovolené, příspěvek
na stravování, kulturu, dovolenou, sport, zdraví apod.)

Kontakt :
e-mail:
tel :
adresa :
web :

kariera@kebek.cz
474 631 168
Pražská 5382, Chomutov 430 01
www. kebek.eu

OBSLUHA CNC obráběcích strojů
I po 25. letech jsme stále českou společností, která svým lidem nabízí stabilitu, dobré
pracovní zázemí a příjemnou firemní kulturu. U nás si lidí vážíme !
Daří se nám, a proto hledáme další posilu do týmu výroby.
Co od Vás budeme očekávat?
• zajištění výroby dle stanovených technologických postupů na automatických CNC obráběcích strojích
• nastavování CNC stroje pro daný výrobek a provádění průběžné kontroly měřicími přístroji
• kontrolu, preventivní údržbu a drobné seřízení technologického zařízení včetně operativní evidenci výroby
• dokončovací práce mimo CNC stroje (např. broušení výrobků na brusce, příprava materiálu apod.)

Jak naše očekávání naplníte?
• především zodpovědným přístupem k práci, samostatností, spolehlivostí a chutí být dobrý
• manuální zručnost a technické myšlení jsou nezbytnou podmínkou
• min 5letá zkušenost v provoze s podobným zařízením bude pro Vás výhodou
• optimální vzděláním SOU, nejlépe technického směru (obor zámečník, obráběč kovů apod.)

Co za to?
• stabilní pracovní místo na HPP s plným úvazkem
• pouze ranní a odpolední směny (8hodin/den, převážně Po-Pá)
• získání nových technických zkušeností
• bonusový program pro zaměstnance
• vlastní kuchyně s jídlem skoro jako od maminky
• Flexi pass - na relaxaci, kulturu a sportovní vyžití
• Sick days – 3 volné dny nad rámec dovolené
• seriosní jednání v pracovním vztahu
• dobré výrobní pracovní prostředí
• vstřícný, zapracovaný kolektiv

Jiné sdělení:
•

Vaše pracoviště: Chomutov, ul. Raisova 5883

•

Datum nástupu: co nejdříve, dle dohody

•

Kontakt: kariera@kebek.cz, nebo tel. 474 631 168

