
 
Do strojírenské společnosti, vítěze soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2016 a 2014, hledáme 

Obsluhu svařovacích robotů. 

 
Náplň práce: 
• obsluha svařovacích robotů 
• práce a manipulace s materiálem v kovovýrobě 
• ranní směna 06:00 – 14:00, odpolední směna 14:00 – 22:00, noční směna 22:00 – 06:00 
 
Očekáváme: 
• vyučení nejlépe ve strojírenském oboru 
• základní znalosti v oblasti materiálu kovovýroby 
• svářečské oprávnění výhodou 
 
Nabízíme: 
• hlavní pracovní poměr 
• odpovídající mzdové ohodnocení 
• zaměstnanecké benefity  
• nástup možný ihned 
• místo výkonu práce: Otrokovice 
 
Kontakt: 
Strukturovaný životopis s průvodním dopisem, prosím, zasílejte s uvedením pozice Obsluha RTP 
na e-mail: prace@avexproducts.com, děkujeme. 
 
 

 
 
 

Poučení 
Odesláním životopisu souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v životopisu zaslaném Společnosti společně s tímto souhlasem byly zpracovávány 
Společností, rozumí se i vzájemně předávány uvnitř Společnosti, za účelem vyhledání vhodné pracovní nabídky pro mě ze strany Společnosti s tím, že 
osobní údaje budou uloženy v personální databázi Avex Steel Products s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1656, 765 02, IČ: 253 03 279. 
Pro účely tohoto souhlasu se rozumí: Společnost – Avex Steel Products s.r.o., IČ: 253 03 279. 
Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu 12 měsíců od udělení tohoto souhlasu. 
Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči Společnosti. 
Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 
Osobní údaje o uchazeči Společnost zpracovává v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Společnost shromáždila v souladu s 
platnými právními předpisy jinak. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak. Pokud uchazeč písemně požádá 
Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování 
osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, jakož má i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

mailto:prace@avexproducts.com

