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Nabídka číslo: 0625 
 

Mechanik / Montážník 

Máte zájem o manuální práci ve strojírenské výrobě? Jste pečlivý a orientujete se ve výkresové 
dokumentaci? 
Pak se přidejte k nám. Na oddělení montáže motorů hledáme Mechanika / montážníka, který doplní skvěle 
sehraný tým. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Montáž motorů a jeho skupin 
◼ Montáž dalších zařízení a příslušenství motoru – např. převodovky, tandem, apod. 
◼ Ovládání elektronických zařízení a softwarových zařízení 
◼ Manipulace s motory, jeřáby, hydraulickými zdvihacími zařízeními 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Vyučení se v oboru mechanik, automechanik či v podobném oboru 
◼ Znalost a orientace ve výkresové dokumentaci 
◼ Manuální zručnost 
◼ Pečlivost a kreativitu, spolehlivost a flexibilitu 
◼ Vše ostatní vás rádi naučíme 

Co u vás oceníme? 

◼ Chuť pracovat a pozitivní přístup k prováděným úkolům 
◼ Zodpovědnost a samostatnost při práci ale i schopnost pracovat v týmu 
◼ Praxe v oboru není potřeba, bude pro vás ale výhodou 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Práci v týmu výroby, kde vládne přátelská atmosféra a kde můžete ukázat svoji šikovnost a své technické a 
manuální dovednosti. K tomu odpovídající mzdové ohodnocení. Využít můžete také zvýhodněné služby 
našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb a produktů u našich smluvních partnerů. Tři dny 
zdravotního volna a příspěvek na stravování je u nás samozřejmostí. A navíc za odpracovaný měsíc bez 
absence obdržíte 500 Kč k vaší výplatě. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout 
◼ Místo výkonu práce Jablonec nad Nisou 

 
 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 725 503 266. 
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