Společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o. se sídlem v Lovosicích je moderní podnik s dlouholetou tradicí, který je součástí mezinárodního holdingu.
Skupina Glanzstoff Industries je se svými třemi výrobními závody, jakož i celosvětovou prodejní sítí čelním výrobcem a zpracovatelem vysoce pevného viskózového vlákna k technickému a textilnímu využití.
Nejmodernějšími technologiemi se kromě viskózy konvertují také syntetická vlákna jako polyester, nylon a aramid. Na základě vertikálního uspořádání výrobních kroků a rozmanitých
možností úprav vyrobených vláken/tkanin je skupina Glanzstoff Industries pro své klienty
důležitým systémovým dodavatelem a spolehlivým partnerem.

V současné době hledáme nového kolegu/kolegyni
na pozici

TEXTILNÍ TECHNIK.

Hlavní náplň práce:
• Podpora technickotextilního sektoru
ve firmě, především
následné zpracování,
třídění, laboratoř
• Řízení pokusů ve skárně,
na stroji BEMATEX
a pletacím stroji
• Obsluha spřádacího
stroje kordů u Classic
Cotton
• Správa skladu vzorků
jakož i výroba vzorků
a návazných produktů ze
vzorového materiálu
• Spolupráce a účast
na vzorových projektech
• Realizace pokusů se
zušlechťováním produktů
• Pomoc při správě skladu
a předávání materiálů
zákazníkům
• Spolupráce při plánování
výroby
• Podpora při nákupech
materiálu pro výrobu
vzorků

Požadujeme
tyto odborné
předpoklady:
• Technické textilní
vzdělání (Liberec apod.)
• Jazykové znalosti
min. angličtina slovem
a písmem, němčina
výhodou
• Znalosti ve zpracování
vlákna (skárna,
tkalcova, pletárna
a zušlechťovací zařízení)
• Zkušenosti
s viskózovými vlákny výhodou
• Základní znalosti
bezpečnostních textilií výhodou
• Znalost práce s PC
• Řidičský průkaz, skup. B

Nabízíme:
• Zajímavé finanční
ohodnocení (nástupní plat
25.000 - 45.000,- Kč)
• Dlouhodobou perspektivu
v dynamicky se rozvíjející
firmě
• Stabilní zázemí silné
společnosti
• Osobní a profesní rozvoj
• Propracovaný systém
firemních benefitů
(příspěvek na stravování,
5-ti týdenní dovolená,
zdravotní program,
mobilní telefon, notebook)
• Pracovní poměr na dobu
neurčitou se 6-ti
měsíční zkušební dobou
• Možnost okamžitého
nástupu

• zájemce může být i absolvent
Kontakt:
Bližší informace získáte na personálním oddělení,
tel.: 416 575 110, ing. Jan Helcl - vedoucí personálního odd.,
písemné životopisy posílejte na e-mail: helcl@glanzstoff.cz.
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