Futaba Czech, s.r.o.
Havlíčkův Brod

НАБИРАЄМО ПРАЦІВНИКІВ
підвищення заробітної плати від 01.04.2021 року

підйомні у розмірі 10–25 тисяч CZK

БУДЬТЕ І ВИ ЧЛЕНОМ НАШОЇ КОМАНДИ
ШУКАЄМО ПРАЦІВНИКІВ НА НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ПОСАДИ
оператор виробництва (обслужуючий персонал пресів,
обслужуючий персонал зварювальних роботів)
оператор логістики та відвантаження
(водій автонавантажувача, водій буксирних візків)
інструментальник
працівник технічного обслуговування пресових машин
та зварювальних роботів
інженер та контролер якості
технолог виробництва
Перевагою є освіта механіко-машинобудівного напрямку та стаж
роботи у відповідній фірмі. Працю в нас знайдуть, однак, і випускники
без стажу або кандидаті з іншими спеціальностями.
Перевагою є також наявність: сертифікату зварювальника, посвідчення водія автонавантажувача, посвідчення крановика та стропальника, Розпорядження 50/1978 §5 та вище.
Подрібнішу інформацію щодо вільних робочих місць Ви можете дізнатися в
день набору, на сайті компанії або в Центрі зайнятості (www.mpsv-hb.cz).

ДЕНЬ НАБОРУ
Коли: щосереди о 8.30 ранку.
Де: в нашій фірмі
На прохідній питайтеся
про відділ кадрів.
Транспорт до нас: міський
транспорт з терміналу, лінія № 5
Тривалість набору:
2–3 години
Як проходитимете набір:
інформація про компанію,
про вільні вакансії, про
запропоновані бенефіти, про
тестування знань та вміння,
співбесіди з керівниками
відділів

ХТО МИ
ТОВ «Futaba Czech, s.r.o» є дочірня фірма японської компанії «Futaba Industrial Co., Ltd».
Компанія заснована в грудні 2002 року, а в даний час в ній зайнято приблизно 1000 працівників. Наше підприємство в місті Гавлуічкув Брод - один з багатьох проектів фірми, що має філії
наприклад в Китаї, США чи в Англії.
При виробництві автомобільних деталей, також як при розробці та виробництві прес-форм
чи офісної техніки фірма керується своїм епіграфом, виробляти «якісні вироби за нижчі ціни».
ТОВ «Futaba Czech, s.r.o.» отримала премію «Інвестор 2002 року». Фірма має сертифікати
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 та ISO 45001.

Futaba Czech, s.r.o.

Baštínov 130
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: (+420) 569 496 416
e-mail: prace@fcz.cz

www.fcz.cz

ЧИМ МИ ЗАЙМАЄМОСЬ
Ми займаємося виробництвом пресованих та зварних деталей для кузовів та шасі автомобілей марок «Тойота», «Сузукі»
чи «Ягуар», «Ленд Ровер». Головне для нашої фірми - своєчасне додання якісних виробів. Завжди робимо акцент на цьому
принципі та ми прагнемо світового лідерства у виробничих технологіях, успіху бізнесу та цінової конкурентоспроможності.

ПІДВИЩЕННЯ базової місячної заробітної плати брутто (ZMHM)
водій автонавантажувача,
Контролер якості,
Оператор виробництва
19 100 –23 500 CZK

(в залежності від досвіду та стажу)

Ремонтник, Інструментальник,
Електромеханік, Інженер з якості,
Технолог виробництва
23 600 –29 000 CZK
(в залежності від досвіду та стажу)

до базової місячної заробітні-брутто належить:
• надбавки понад рамки Трудового кодексу (25 CZK/год. За роботу вночі, 16 CZK/год. За роботу в другій зміні)
– в залежності від моделі робочої доби приблизно 1 600 CZK/місяць
• місячна преміальна складова заробітної плати в залежності від виконання встановлених критеріїв – до 1 500 CZK

Загальна щомісячна заробітна плата-брутто

включаючи доплати та програму виплат у розмірі 2 100 CZK на місяць:

24 300 –28 700 CZK

28 800 –34 200 CZK

Далі є можливість отримати щомісяця особливі надбавки за технічну кваліфікацію (до 3 000 CZK),
зварювання (до 2 000 CZK), користування Розпорядженням 50/1978 Зводу (до 3 000 CZK)
і позачергова преміальна складова заробітної плати (до 2 000 CZK)

Підйомні за набір

10 000 CZK

Підйомні за набір

25 000 CZK

ПРОПОНУЄМО:
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЩО ВІДПОВІДАЄ
СКЛАДНОСТІ ПОСАДИ А ПРОФІЛЮ КАНДИДАТА
ПЕРСПЕКТИВНУ ТА ЦІКАВУ РОБОТУ У ФІРМІ,
ЩО ДИНАМІЧНО РОЗВИВАЄТЬСЯ
МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ
ПІКЛУВАННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ ТА ОСОБИСТИЙ
РОЗВИТОК
МОЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ НЕКВАЛІФІКОВАНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
13. ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЯКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО
ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА РАХУНКУ до 7-го робочого дня
РЕЖИМ РОБОТИ
– в одну зміну (в першу чергу адміністративні працівники)
– в дві зміни
– в безперервному режимі

ІНШІ ВИГОДИ
– п’ять тижнів відпустки
– надбавка на транспорт
(в залежності від відстані доїзду до праці
до 1 500 CZK/місяць)
– дотація на харчування
– фінансова допомога при надзвичайних
життєвих подіях
– вихідні дні понад рамки Трудового кодексу
(весілля, народження дитини тощо)
– ПРОГРАММА БЕНЕФІТІВ (2 100 CZK/місяць)
можна використати на:
• додаткове пенсійне страхування/
		 /додаткове пенсійні накопичення
• приватне страхування життя
• дотація на тимчасове житло
• на зайняття у вільному часі

Futaba Czech, s.r.o., Baštínov 130, 580 01 Havlíčkův Brod

www.fcz.cz

