
E l
r

;.::. 
lll1.1 

i! :
§ EdGiĎ.=,l_ l|

l.i, t,;

nírrr I

"#

á'firma se sídlem ve starém Mateřově
Www.triton.cz

volná místa:
- montážnídělník
- montážnídělník elektro - elektromontér
- lakýrník práškové lakovny
- svářeč CO,
- obsluha CNC ohraňovacích center RAS
- obsIuha CNC vysekávacích lisů Trumatic
- obs!uha ohraňovacích lisů Trumabend + Bendmaster

Nabízíme:
- práci na HPP v nepřetržitém provozu
- po prvním roce změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou
- adekvátní finanční ohodnocení dle praxe, zkušeností,

výkonu a kvality
- nástupní hrubý plat - 22.000 - 30.000 Kč
- každoroční nárůst mzdy

(dle výkonu a kvality provedené práce)
- práce na nejmodernějších technologiích
- kvalitnízávodní stravování dotované nebo zdarma
- parkovánív areálu, zastávky MHD a linkových spojů

telz 467 4O1 1 1 1
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Benefity:
- 13. plat po prvním roce
- vstupenky do VČD Pardubice
- vstupenky do posilovny a plaveckého bazénu
- možnost levnějšího volání prostřednictvím

zaměstnaneckého programu O, Family
po zkušební dobé

- mimořádná odměna
po 5 odpracovaných letech

- příspěvek na penzijní připojištění
1000 Kč/měsíčně po 10 odpracovaných letech

job@triton.cz
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