
Hledáme pracovní pozice na post:

 VEDOUCÍHO STŘEDISKA

 TECHNIKA KOVOVÝROBY

 CNC PROGRAMÁTORA

 DĚLNÍKA V KOVOVÝROBĚ

 MONTÉRA/ZÁMEČNÍKA

 OBSLUHA LASERU

 OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU

 SVÁŘEČE

 LAKÝRNÍKA

KORAMEX a.s., ul. Pražská 268, Sušice

V případě zájmu nás kontaktujte emailem na 
petra.soukupova@koramex.cz nebo telefonicky na 777 238 324.





LAKÝRNÍK

Co budete dělat:

 práce v lakovně 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SOU (nejlépe technického zaměření)
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost a zodpovědnost

Výhodou bude, pokud máte:

 zkušenost s lakováním
 praxi ve strojírenské firmě
 jeřábnické a vazačské zkoušky

Co vám můžeme slíbit:

 zaškolení a podporu při nástupu
 jednosměnný provoz
 obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu
 nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte emailem na 
petra.soukupova@koramex.cz nebo telefonicky na 777 238 324.



DĚLNÍK V KOVOVÝROBĚ

Co budete dělat:

 Obsluha pásové pily
 Dělení hutního materiálu podle výkresové dokumentace
 Příprava polotovarů pro výrobu

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SOU (nejlépe technického směru)
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost

Výhodou bude, pokud máte:

 zkoušky na VZV

Co vám můžeme slíbit:

 zaškolení a podporu při nástupu
 nástup možný ihned
 jednosměnný provoz
 obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu
 firemní akce 

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte emailem na 
petra.soukupova@koramex.cz nebo telefonicky na 00 420 777 238 324.



OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU

Co budete dělat?

 postupovat podle výkresové dokumentace a průvodek
 budete pracovat v dvousměnném provozu strojírenské výroby

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

 SOU (nejlépe technického směru)
 dobrou orientaci ve výkresové dokumentaci
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost a zodpovědnost

Výhodou bude, pokud máte:

 praxi s obsluhou ohraňovacího lisu

Co vám můžeme slíbit?

 pracovní smlouvou na dobu neurčitou
 zaškolení a podporu při nástupu
 odbornou a zajímavou práci
 příplatky za práci přesčas
 jednosměnný provoz
 obědy za 10,- Kč za odpracovanou směnu
 další vzdělávání
 firemní akce (např.vánoční večírek)
 nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte emailem na 
petra.soukupova@koramex.cz nebo telefonicky na 00 420 777 238 324.



TECHNIK KOVOVÝROBA
Co budete dělat?

 Obsluhovat obráběcí CNC a klasické stroje (klasická frézka, soustruh)
 Budete pracovat ve dvousměnném provozu strojírenské výroby

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

 technické vzdělání ve strojírenském oboru (SŠ nebo SOU s maturitou)
 dobrou orientaci ve výkresové dokumentaci
 znalost práce PC
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost a zodpovědnost

Výhodou bude, pokud máte:

 praxi ve strojírenské firmě

Co vám můžeme slíbit?

 pracoviště Čejkovy
 pracovní smlouvou na dobu neurčitou
 zaškolení a podporu při nástupu
 odbornou a zajímavou práci
 obědy za 10,- Kč za odpracovanou směnu
 nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte emailem na
eva.susanska@koramex.cz nebo telefonicky na 775 924 307.



OBSLUHA LASERU

Co budete dělat:

 pracovat na laseru
 postupovat podle výkresové dokumentace a průvodek
 budete pracovat v dvousměnném provozu strojírenské výroby

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SOU (nejlépe technického směru)
 dobrou orientaci ve výkresové dokumentaci
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost a zodpovědnost

Co vám můžeme slíbit:

 Pracoviště  v Tedražicích
 Obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu
 Nástup možný ihned

V případě zájmu nás kontaktujte emailem na petra.soukupova@koramex.cz nebo 
telefonicky na 00 420 777 238 324.



SVAŘEČ

Co budete dělat?

 postupovat podle výkresové dokumentace a průvodek
 nebudete na to sami, vždy budete součástí menšího týmu
 budete pracovat v jednosměnném provozu strojírenské výroby

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

 technické vzdělání ve strojírenském oboru je dobrý předpoklad, ale i šikovného 
člověka bez odpovídajícího vzdělání, ale s relevantní praxí vítáme

 svařečský průkaz
 dobrou orientaci ve výkresové dokumentaci
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost a zodpovědnost

Výhodou bude, pokud máte:

 praxi ve strojírenské firmě
 jeřábnické a vazačské zkoušky

Co vám můžeme slíbit?

 pracovní smlouvou na dobu neurčitou
 zaškolení a podporu při nástupu
 odbornou a zajímavou práci
 jednosměnný provoz
 obědy za 10,- Kč za odpracovanou směnu
 nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte emailem na 
petra.soukupova@koramex.cz nebo telefonicky na 00 420 777 238 324.



VEDOUCÍ STŘEDISKA

Co budete dělat:

 řídí výrobní středisko (výrobní provoz)
 řídí, koordinuje a kontroluje činnosti pracovníků střediska
 spolupracuje při vytváření výrobního plánu s výrobním ředitelem
 odpovídá za plnění výrobního plánu střediska (termín, množství, kvalita)

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SŠ/VŠ nejlépe technický obor
 Praxe s vedením kolektivu
 Znalost práce na PC
 Řidičský průkaz B

Výhodou bude, pokud máte:

 praxi ve strojírenské firmě

Co vám můžeme slíbit:

 nástup možný ihned
 mobilní telefon
 notebook
 obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu

V případě zájmu nás kontaktujte emailem petra.soukupova@koramex.cz nebo 
telefonicky na 00 420 777 238 324.



MONTÉR/ZÁMEČNÍK

Co budete dělat:

 montovat strojní celky
 postupovat dle výkresové dokumentace a průvodek
 pracovat v jednosměnné provozu

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SOU (nejlépe technický obor)
 dobrou orientaci ve výkresové dokumentaci
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost

Výhodou bude, pokud máte:

 praxi ve strojírenské firmě
 jeřábnické a vazačské zkoušky
 zkoušky na VZV

Co vám můžeme slíbit:

 zaškolení a podporu při nástupu
 obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu
 nástup možný ihned

V případě zájmu nás kontaktujte emailem petra.soukupova@koramex.cz nebo 
telefonicky na 00 420 777 238 324.



CNC PROGRAMÁTOR

Co budete dělat:

 vytvářet CNC programy v softwaru TruTops pro laser stroje Trumpf
 maximalizovat efektivní využití materiálu a připravovat výrobní dokumentaci
 kreslit a upravovat výkresy v programu CAD TruTops
 zadávat vyrobené díly do IS
 spolupracovat s ostatními středisky kovovýroby
 ve spolupráci s technologem dodržovat výrobní postupy a předepsané materiály
 zodpovídat za kontrolu, uložení a aktualizaci výrobní dokumentace od zákazníka týkajícího se 

produktů vyráběných na laseru

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SŠ nebo SOU s maturitou (nejlépe technického zaměření)
 zkušenost s technickým kreslením
 orientace ve výkresové dokumentaci a technologických postupech
 znalost práce na PC (MS Office)
 pečlivost, samostatnost a zodpovědnost

Výhodou bude, pokud máte:

 praxi na obdobné pozici
 znalost TruTops programu nebo CAD programů
 znalost CNC programování
 znalost NJ
 znalost IS Helios

Co vám můžeme slíbit:

 zaškolení a podporu při nástupu
 obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu
 další vzdělávání
 firemní akce 
 nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte emailem na petra.soukupova@koramex.cz nebo 
telefonicky na 00 420 777 238 324.



LAKÝRNÍK

Co budete dělat:

 lakovat produkty/polotovary v mokré lakovně

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 SOU (nejlépe technického zaměření)
 manuální zručnost
 pečlivost
 smysl pro přesnost a zodpovědnost

Výhodou bude, pokud máte:

 zkušenost s lakováním
 praxi ve strojírenské firmě
 jeřábnické a vazačské zkoušky

Co vám můžeme slíbit:

 zaškolení a podporu při nástupu
 obědy za 15,- Kč za odpracovanou směnu
 nástup možný ihned

V případě zájmu nás kontaktujte emailem na petra.soukupova@koramex.cz nebo
telefonicky na 00 420 777 238 324.




