KaSPeR KoVo s.r.o.
Фірма року Корольовського краю 2017 Обласна
економічна палата – у категорії понад 250 працівників
Фірма року 2018 у Корольовському краї

Будуй з нами команду

Сучасна машинобудівна фірма, орієнтована на
обробку листів і кінцевих виробів з них шукає для
зміцнення своєї команди працівника на посаді:

Зварювальник
заробітна плата

27 000 – 36 000 чеських крон,

для кваліфікованих зварювальників
з досвідом роботи
від 40 000 чеських крон
+ до 10 000 чеських крон на місяць
за понаднормову роботу премія при
прийому на роботу 20 000 – 30 000
чеських крон
оплата за проживання в пансіонаті м.
Трутнов за відпрацьовані дні
6 000 крон/рік до Cafeterie

Очікуємо:

Бонуси

•
•
•
•
•
•
•

• 6000 чеських крон на рік в Cafeterie, на культурні заходи,
спорт і дозвілля за власним вибором
• Доплата на харчування працівників – власна їдальня
(в меню 2 види супів, 5 основних страв)
• Доплата до пенсійного страхування
• Купони на харчування та відшкодування на проїзд у
позачергові зміни
• Доплати за дитячі літні табори – KASPER KEMPY
• Винагорода за залучення нового працівника
• Безкоштовні курси зварювання
• Винагорода за шефство над новими працівниками
• Щомісячні стабілізаційні доплати, премії за кваліфікацію
та активне використання іноземної мови
• Субсидовані снекі з автоматів
• Додаткова відпустка 2 або 5 днів
• Відгули 1-2 дні з компенсацією заробітної плати в
надзвичайних життєвих ситуаціях
• Додаткові бонуси та премії відповідно до актуальної
ситуації …

Дозволи MIG, MAG або TIG
Вміння працювати з креслярською документацією
Ручна вправність
Гнучкий підхід до роботи
Самостійність
Готовність працювати в дві зміни
Досвід є перевагою

Пропонуємо:
• Перспективне працевлаштування в машинобудівній
компанії, спрямованій на експорт
• Заробітна плата вище за стандарт - з прогресивною
мотиваційною складовою (підвищення за роки роботи
в компанії, за кваліфікацію та інше)
• Різноманітна робота над широким асортиментом
продукції
• Можливість отримання іншої кваліфікації у
заводському зварювальному училищі
(вища кваліфікація = вища заробітна плата)
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