TECHNOLOG ŠITÍ
Máte dobré organizační schopnosti a vyznáte se v druzích látek? Tak to právě čtete ten správný inzerát. Do
společnosti Moravia Comfort, s.r.o. totiž hledáme technologa šití, jehož hlavní náplní práce bude příprava
dokumentace na šicí dílně (šablony, podmínky, pracovní postupy), spolupráce na nových projektech z ohledu
výběru látek a přípravy nových vzorů potahů na matrace, zvýšení produktivity a tvorba norem na šicí dílně.

Požadujeme
Pokud však neznáte veškeré náležitosti pracovní náplně, nezoufejte! Velmi rádi Vás doučíme. Co by však měl
správný technolog šicí dílny znát? Měl by mít středoškolské vzdělání s textilním zaměřením, případně se díky
předchozím pracovním zkušenostem orientovat v látkách. Podmínkou je komunikativní znalost
anglického/německého jazyka. Vzhledem k tomu, že technolog si musí vyhotovit různé tabulky a reporty, je
potřeba znát balíček Microsoft Office a umět pracovat na počítači. Zaujala Vás tato nabídka? Tak se nám po
přečtení veškerých benefitů nezapomeňte ozvat.

Nabízíme
Respektujeme, že každý pracovník "má svou cenu", proto bychom se rádi dohodli na finančním ohodnocení
přímo na výběrovém řízení na základě Vašich požadavků a zkušenosti. K základnímu platu rádi přidáme prémie
a osobní ohodnocení. Příspěvek na penzijní pojištění samozřejmostí. Co se týče jídla, můžete navštívit naši
jídelnu, automaty nebo si prostě vybrat příspěvek firmy ve formě stravenek. Dovolená 25 dnů. Výhodné firemní
tarify i pro rodinu. Služební telefon, služební notebook. Velmi nám záleží na dalším sebevzdělávání
zaměstnanců, proto budeme rádi, pokud využijete týdenní kurzy anglického jazyka. V neposlední řadě - flexibilní
pracovní doba, kterou je po dohodě možné přizpůsobit, případně je možná i práce na zkrácený úvazek

Kontakt
Jestli Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte prosím paní Jarmilu Fronkovou na tel. čísle: 731 648 133, pokud
Vám je však příjemnější e-mailová komunikace, zastihnete nás na emailu: jbillova@molitan.cz nebo
personalni@molitan.cz

A na závěr něco málo o naší firmě
MORAVIA COMFORT, s.r.o. je největším českým výrobcem matrací s dlouholetou zkušeností a vynikající
kvalitou podpořenou mezinárodně uznávanými certifikáty. Firma aktivně buduje svoji pozici významného
globálního výrobce ve svém oboru. Součástí dlouhodobé strategie je cílená obchodní a marketingová politika.
Jádrem podnikání je důvěra a spolehlivost pro partnery, zákazníky, předvídání požadavků a vývojových trendů
trhu. Oblast kvality je systémově řízená na úrovni jednotlivých útvarů podle norem ISO.
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