OBSLUHA CNC STROJŮ
H & B delta, s. r. o. - revoluce ve světě ohýbaného plechu
Firma H & B delta, s. r. o., pro Vás postavila novou, moderní, velkokapacitní výrobní halu
na zpracování svitků a produkci výrobků z plechu. Díky nejmodernějšímu strojnímu
zařízení nabízíme ucelený výrobní program a obchodní spolupráci firmám, které podnikají
v oblasti hliníkových konstrukcí, oplechování, vzduchotechniky, výroby oken, žaluzií,
střešních světlíků a montovaných hal, i všem stavebním a strojním firmám, jež využívají
výrobky z ohýbaného plechu.
Nabízíme :

práci v čistém prostředí
motivační finanční ohodnocení
dobrý kolektiv
kvalitní systém zaškolování
možnost vzdělávání
Náplň práce :

obsluha CNC vysekávacího lisu a CNC frézky plošných materiálů
Požadujeme :

minimálně vyučen - nejlépe strojírenský obor,
samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost,
znalost obsluhy NC a CNC strojů,
čtení jednoduchých výkresů.
Směnovost: 3 směny

Kontakt:

H&B DELTA, s.r.o.
Jiří Metelka
Bobrky 382, 755 01 Vsetín, Česká republika
Tel: 571 499 145; mob: 275 675 551

DÍLENSKÝ PRACOVNÍK
H & B delta, s. r. o. - revoluce ve světě ohýbaného plechu
Firma H & B delta, s. r. o., pro Vás postavila novou, moderní, velkokapacitní výrobní halu
na zpracování svitků a produkci výrobků z plechu. Díky nejmodernějšímu strojnímu
zařízení nabízíme ucelený výrobní program a obchodní spolupráci firmám, které podnikají
v oblasti hliníkových konstrukcí, oplechování, vzduchotechniky, výroby oken, žaluzií,
střešních světlíků a montovaných hal, i všem stavebním a strojním firmám, jež využívají
výrobky z ohýbaného plechu.
Nabízíme :

práci v čistém prostředí
motivační finanční ohodnocení
dobrý kolektiv
kvalitní systém zaškolování
možnost vzdělávání
Náplň práce :

obsluha strojů pro dělení a tvarování plechu a výroba výrobků z plechu
Požadujeme :

minimálně vyučen - nejlépe strojírenský obor,
samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost,
znalost obsluhy NC a CNC strojů,
čtení jednoduchých výkresů.
Směnovost: 3 směny

Kontakt:

H&B DELTA, s.r.o.
Jiří Metelka
Bobrky 382, 755 01 Vsetín, Česká republika
Tel: 571 499 145; mob: 275 675 551

