Společnost Gates Hydraulics s.r.o. je součástí amerického koncernu Gates, který je předním
světovým výrobcem hydraulických systémů převážně pro strojní zařízení pro stavební a těžební
průmysl a zemědělství. Pro svůj výrobní závod v Karviné hledá zaměstnance na pozici

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
POZICE OBSAZOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM PERSONÁLNÍ AGENTURY NEBO OKAMŽITÝ
NÁSTUP DO KMENOVÉHO STAVU

Náplň práce:













Seřizování postupových strojů TRB a CNC strojů (např. Buffoli,Takisawa příp. jiné)
Spolupráce při zajištění plynulé výroby na úseku CNC a TRB strojního obrábění dílů
Průběžná kontrola používání a stavu řezacích nástrojů a nastavení pomocí příslušných
obsluhovacích prvků
Spolupráce na neustálém zlepšování procesu obrábění TRB a CNC
Průběžná kontrola kvality vyráběných dílů pomocí měřících zařízení a pomůcek
Starost a péče o svěřená měřidla ke kontrolní činnosti
Ošetřování a údržba (denní i preventivní) příslušného vybavení, strojů a nástrojů
Provádění drobných, jednoduchých oprav nevyžadujících přítomnost údržby
Evidování veškerých dat o průběhu a výsledcích práce (vyplňování denních výkazů apod.)
Spolupráce při zaškolování operátorů (případně začínajících seřizovačů) TRB a CNC strojů
Zajištění pořádku na pracovišti a třídění odpadů
Práce v nepřetržitém provozu

Požadujeme:







SOU vzdělání strojního zaměření + min. 1 rok praxe v oblasti přesného strojírenství nebo
min. 2 roky praxe v oblasti přesného strojírenství/obrábění
Praxe na CNC strojích, na obráběcích strojích
Znalost provozních procesů a postupů kontroly kvality
Schopnost orientace v technických výkresech a provádění kontroly jakosti
Znalost čtení a práce dle strojírenské technické dokumentace
Geometrická představivost, přesnost, manuální zručnost

Nabízíme:







Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti s více než stoletou tradicí a dlouhodobou
pracovní perspektivou
Příjemné a bezpečné pracovní prostředí
Zajímavé finanční ohodnocení
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Nárok na dny dovolené navíc v závislosti na délce trvání pracovního poměru
Závodní stravování s nadstandardním příspěvkem

Místo výkonu práce: Karviná
Nástup ihned nebo dle vzájemné dohody

V případě zájmu zašlete prosím svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu
jana.ormaniecova@gates.com
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na čísle 597 467 665.
www.gateshydraulics.cz

