
OU, SOU – vyučen 

Požadovaná profese: Seřizovač strojů 

  Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (72239) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REINFURT - ČR. k. s., IČ 62497375, http://www.grw.de   

  Místo výkonu práce: REINFURT - ČR. k. s. - sídlo, Průmyslová 1366, 38301 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Lucie Novotná, personální pracovník, tel.: +420 380 601 039,725 110 166, e-mail: 

lucie.novotna@reinfurt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Třísměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) 

  Doba zaměstnání: od 1.7.2018  

  Mzdové rozpětí: od 26 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Vaší náplní práce bude:  

"    Kapacitní plánování a koordinace výroby s cílem zajištění zpracování zakázek dle daného plánu 

výroby  

"    Provádění seřizování strojů a zařízení na montáž kuličkových ložisek  

"    Provádění kontrol nastavení bezpečnostních a technologických parametrů  

"    Následná obsluha seřízených strojů  

"    Spolupráce na zpracování zakázek  

"    Zodpovědnost za přípravu expedice a uskladnění přijatého materiálu  

 

Požadujeme:  

"    SŠ vzdělání technického zaměření, či dlouholetá praxe v obsluze strojů  

"    Aktivní znalost německého jazyka velkou výhodou  

"    Technické myšlení, čtení výkresové dokumentace  

"    Samostatnost, trpělivost, odolnost vůči stresovým situacím, vyšší stupeň časové flexibility, ochota 

učit se novým věcem.  

"    Práci ve třísměnném provozu  

 

Nabízíme:  

o    Práci ve stabilní a trvale se rozvíjející mezinárodní společnosti  

o    Práci v čistém prostoru  

o    Možnost profesního rozvoje a osobního růstu podpořeného firemními vzdělávacími 

programy/jazykové kurzy  

o    Zaměstnanecké benefity : 27 dní dovolené, vánoční prémie, příspěvek na dojíždění, přítomnostní 

prémie, příspěvek na penzijní spoření, prémie za export, závodní stravování…  

o    Možnost nástupu: červenec /2018  

 

 

Zájemci o tuto pozici nás mohou kontaktovat:  

Lucie Novotná, lucie.novotna@reinfurt.cz  

telefon: 380 601 039, 725 110 166  

Požadovaná profese: Obsluha CNC soustruhu 

http://www.grw.de/
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  Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KLIMA s.r.o., IČ 05471397  

  Místo výkonu práce: Krumlovská 38, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Lenka Pazderská, personalistika, tel.: +420 388 601 309, e-mail: pazderska@klimacz.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 18.5.2018  

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Požadavky:  

- čtení výkresové dokumentace  

- praxe v oboru výhodou  

- manuální zručnost, zájem o práci, samostatnost, soustředěnost, smysl pro přesnost  

Kontakt:  

- Pazderská Lenka, tel.: 388 601 309, e-mail: pazderska@klimacz.cz  

Požadovaná profese: balič/balička 

  Ruční baliči (93210) 

  Počet volných míst:  70 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: M&IS s.r.o., IČ 03766462  

  Místo výkonu práce: M&IS s.r.o.-Prachatice, Nebahovská 68, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Mariya Syusko, tel.: +420 776 396 944, e-mail: m.mariya@post.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 4.6.2018 do 4.12.2018  

  Mzdové rozpětí: od 12 200 do 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému místu: Kontakt:  
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Syusko Mariya, tel.: 776396944, e-mail: m.mariya@post.cz  

Požadovaná profese: Vrátný/á 

  Vrátní (54141) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: OTAVA, výrobní družstvo, IČ 00028649, http://www.vdiotava.cz   

  Místo výkonu práce: OTAVA, výrobní družstvo - Prachatice, Lázeňská 230, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. 

Prachatice  

  Komu se hlásit: Vladimír Janoušek, vedoucí provozovny, tel.: +420 388 311 355, e-mail: janousek.vd@prachatice.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 21.5.2018  

  Mzdové rozpětí: od 13 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Osoby se zdravotním postižením (OZP) 

Poznámka k volnému místu: Otevírání a zavírání provozovny, evidence přijíždějících a odjíždějících vozidel a návštěv, obsluha tel. 

ústředny.  

Kontaktní osoba : pan Vladimír Janoušek , tel.: 388 311 355  

Vhodné pro osoby se zdravotním postižením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŠ – středoškolské vzdělání s maturitou 

http://www.vdiotava.cz/
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Požadovaná profese: aktivizační pracovník v sociálních službách 

  Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče (53219) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, IČ 00477109, http://www.domovseniorupt.cz   

  Místo výkonu práce: Domov seniorů Mistra Křišťana, Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Drahomíra Stauberová, tel.: +420 388 306 145, e-mail: sekretariat@domovseniorupt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 11.5.2018 do 10.5.2019  

  Mzdové rozpětí: od 16 690 do 25 100 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol 

Nabízené výhody:  Podnikové stravování  

Poznámka k volnému místu: Výše platu - dle započitatelné praxe.  

Zaměstnání na dobu určitou s možností prodloužení.  

Výhody:  

Podnikové stravování, možnost osobního příplatku  

Kontakt:  

Drahomíra Stauberová, DiS., tel: 388306145, e-mail: sekretariat@domovseniorupt.cz  

Požadovaná profese: asistent/ka účetního oddělení 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Fetter + Spiritini Konfex s.r.o., IČ 04621930  

  Místo výkonu práce: Fetter + Spiritini Konfex s.r.o. - Prachatice, Nebahovská 68, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. 

Prachatice  

  Komu se hlásit: Lenka Wimbersky, tel.: +420 388 304 210, e-mail: lenka.wimbersky@fsgruppe.com 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2018  
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  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol, osoby se zdravotním postižením (OZP) 

Nabízené výhody:  Dovolená navíc  

Poznámka k volnému místu: praxe s účetnictvím podmínkou, samostatnost, splolehlivost, částečná znalost NJ, 20 dnů dovolené. Info 

na tel: 388304210 - Lenka Wimberskynebo lenka.wimbersky@fsgruppe.com.  

 

 

VOŠS , Vysokoškolské vzdělání 

Požadovaná profese: Sociální pracovník 

  Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních 

(26356) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rybka, o.p.s., IČ 28149599  

  Místo výkonu práce: Rybka, o.p.s. prac. Husinec, Komenského 73, 384 21 Husinec, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Eva Dvořáková, ředitel, tel.: +420 723 981 614, e-mail: dvorakova-eva@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol 

Poznámka k volnému místu: Zástup za mateřskou dovolenou.  

Sociální pracovník - Azylový dům Rybka Husinec, Komenského 73, Husinec.  

Jednosměnný provoz. Plný pracovní úvazek. Min. stupeň vzdělání: VOŠ, VŠ. Pracovní poměr od 

1.6.2018. Mzdové rozpětí: od 24. 000 Kč.  

Požadavky:  

- úplné vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika, 

sociální péče,  

- trestní bezúhonoost,  

- komunikační a organizační schopnosti,  

- schopnost týmové práce,  

- samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita,  

- aktivní a tvůrčí přístup k práci,  

- praxe v oboru vítána,  

- řidičský průkaz sk. B,  

- znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

- znalost práce na PC.  

Nabízíme:  

- práci v zajímavé oblasti,  
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- standardní platové zařazení,  

- 4 týdny dovolené.  

V přihlášce uveďte:  

- strukturovaný životopis,  

- motivační dopis,  

- telefon, e-mail.  

Přhlášky s požadovanými údaji zasílejte na e-mailovou adresu paní ředitelky: dvorakova-eva@volny.cz  

Eva Dvořáková  

ředitelka Rybka, o.p.s.  

tel: +420 723 981 614  

 

Vypracovala: Eva Jankulárová 

Zpracovala: Eva Jankulárová, 21.5.2018 

 


