Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

AUTOKLEMPÍŘ

Požadujeme:
 střední odborné vzdělání v oboru Autoklempíř/Karosář/Automechanik
 výuční list podmínkou
 svářečské zkoušky, praxi na cnc stroji
 Praxe je důležitá, ale ani čerstvým absolventům dveře nezavíráme
 nováčkům v oboru pomůžeme se získáním kvalifikace a praxe - o váš růst se postaráme
 technické myšlení a prostorová představivost
 manuální zručnost, pečlivost, samostatnost s tzv. „selským rozumem“
 spolehlivost, učenlivost se vztahem k této práci
 řidičský průkaz skupiny B, C - výhodou
Předmět činnosti:
 oprava karoserií a skříní motorových vozidel/autobusů
 odborné klempířské práce na vozidlech
 demontáž a montáž jednotlivých skupin a podskupin a částí motorových vozidel
 opravy a úpravy jednotlivých motorových vozidel a karoserie
 svařování plamenem, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře
 vyrovnávání a broušení karoserie
 zasklívání autoskel do gumy/lepením
 kontrola geometrie karoserií, skříní a podvozků vozidel po opravách
Nabízíme:
 práci na plný úvazek
 fond pracovní doby 37,5 hod./týden
 mzda 20 – 30 tis. Kč/měs.
 náborový příspěvek ve výši 20.000,- Kč
 osobní růst každého zaměstnance - možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 promyšlený program zaměstnaneckých benefitů:
 5 týdnů dovolené
 stravenky a poukázky na sport, kulturu atp. zdarma
 pojištění odpovědnosti z výkonu povolání plně hrazené zaměstnavatelem
 příspěvek na penzijní/životní pojištění
 zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky
 příspěvek na rekreaci dětí
Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:
 strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti:
jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (mobil, e-mail)
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další prokazující odbornost

Přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte na e-mail: personalni@dpmul.cz, nebo poštou v obálce
označené textem „Volné pracovní místo – AUTOKLEMPÍŘ“ do 30.06.2020 na adresu: DOPRAVNÍ PODNIK
města Ústí nad Labem a.s. Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
či nevybrat žádného uchazeče.

