
Futaba Czech, s.r.o.
Havlíčkův Brod

NABÍRÁME ZAMĚSTNANCE
zvýšení mzdy k 1. 4. 2021

náborový příspěvek 10–25 tis. Kč

KDO JSME
Futaba Czech, s.r.o. je dceřinou firmou japonské společnosti Futaba Industrial Co., Ltd. 
Založena byla v prosinci 2002 a v současné době zaměstnává cca 1 000 zaměstnanců.
Náš havlíčkobrodský podnik je jedním z mnoha projektů této firmy, která má pobočky 
např. v Číně, USA či Anglii. 
Při výrobě automobilových dílů, stejně jako i při vývoji a produkci lisovacích forem či 
kancelářské techniky se firma řídí svým mottem vyrábět „kvalitní výrobky za nižší cenu“.
Firma Futaba Czech, s.r.o. byla oceněna cenou Investor roku 2002. Firma je držitelem 
certifikátů ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 a ISO 45001.

NÁBOROVÝ DEN
Kdy: každou středu od 8.30 hod.
Kde: u nás ve firmě
Na vrátnici se hlaste 
na personální oddělení.
Doprava: MHD z dopravního 
terminálu, linka č. 5
Doba trvání: 2–3 hod.
Průběh: informace o společnosti, 
volných místech, nabízených 
benefitech, testování znalostí 
a dovedností, pohovory 
s vedoucími oddělení

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE
 operátor ve výrobě (obsluha lisovacích strojů, 

 obsluha svařovacích robotů)
 operátor logistiky a expedice (řidič VZV, řidič tažných vozíků)
 nástrojař
 údržbář lisovacích strojů a svařovacích robotů
 inženýr a kontrolor kvality
 technolog výroby

Výhodou je strojírenské vzdělání a praxe ve strojírenské firmě. 
Uplatnění u nás najdou ale i čerství absolventi nebo uchazeči z jiných oborů.
Výhodou je i: svářečský průkaz, průkaz na VZV, jeřábnický a vazačský průkaz, 
vyhláška 50/1978 §5 a vyšší 

STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU!

Bližší informace o volných pracovních místech se můžete dozvědět na náborovém 
dnu, na stránkách společnosti (www.fcz.cz), případně na Úřadu práce 
(www.mpsv-hb.cz).

Futaba Czech, s.r.o.
Baštínov 130

580 01 Havlíčkův Brod
tel.: (+420) 569 496 416

e-mail: prace@fcz.cz
www.fcz.cz 

ČÍM SE ZABÝVÁME
Zabýváme se výrobou lisovaných a svařovaných dílů pro karoserie i podvozky aut pro automobily značek Toyota, Suzuki 
či Jaguar Land Rover. Základem výroby v naší firmě jsou včasné dodávky kvalitních výrobků. Vždy klademe důraz na tento 
princip a usilujeme o celosvětové prvenství ve výrobních technologiích, obchodní úspěšnosti a cenové bezkonkurenčnosti.



NABÍZÍME:
 PLATOVÉ OHODNOCENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ 
NÁROČNOSTI POZICE A PROFILU UCHAZEČE

 PERSPEKTIVNÍ A ZAJÍMAVOU PRÁCI 
V ROZVÍJEJÍCÍ SE FIRMĚ

 ZÁZEMÍ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI

 PÉČI O PROFESNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

 MOŽNOST JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 MOŽNOST ZAŠKOLENÍ PRO NEKVALIFIKOVANÉ 
PRACOVNÍKY

 SPECIÁLNÍ BONUSY DLE PROSPERITY FIRMY

 VÝPLATA NA ÚČTU do 7. pracovního dne
 PROVOZ:
– jednosměnný (především administrativa)
– dvousměnný 
– nepřetržitý

Náborový příspěvek 10 000 Kč Náborový příspěvek 25 000 Kč

NAVÝŠENÍ základní měsíční hrubé mzdy (ZMHM)

Řidič VZV, Kontrolor kvality,
Operátor ve výrobě 

19 100 Kč – 23 500 Kč (dle zkušeností a praxe)

Údržbář, Nástrojař, Elektromechanik,
Inženýr kvality, Technolog výroby
23 600 Kč – 29 000 Kč (dle zkušeností a praxe)

k ZMHM náleží: 
• příplatky nad rámec zákoníku práce (25 Kč/hod. za noční práci, 16 Kč/hod. za odpolední práci) 

– v závislosti na modelu pracovní doby cca 1 600 Kč měsíčně
• měsíční prémiová složka mzdy dle plnění stanovených kritérií – až 1 500 Kč

• mimořádná prémiová složka mzdy – až 2 000 Kč

Celková hrubá měsíční mzda zahrnující výše uvedené mzdové složky 
bez práce přesčas a při splnění měsíčního fondu pracovní doby činí:

28 700 Kč – 34 100 Kč24 200 Kč – 28 600 Kč
Dále je možnost získat každý měsíc speciální příplatky 

za technickou odbornost (až 3 000 Kč), svařování (až 2 000 Kč) 
či používání vyhlášky 50/1978 Sb. (až 3 000 Kč)

 DALŠÍ NABÍZENÉ VÝHODY:
– 5 týdnů dovolené
– příspěvek na dopravu (dle dojezdové 
 vzdálenosti až 1 500 Kč měsíčně)
– příspěvek na závodní stravování
– finanční příspěvky při mimořádných životních 
 událostech
– pracovní volno nad rámec zákoníku práce 
 (svatba, narození dítěte apod.)
– BENEFITNÍ PROGRAM (2 100 Kč měsíčně) 
 možné využít na: 
 • penzijní připojištění/doplňkové penzijní 
  spoření
 • soukromé životní pojištění
 • příspěvek na přechodné ubytování
 • volnočasové aktivity

www.fcz.czFutaba Czech, s.r.o., Baštínov 130, 580 01 Havlíčkův Brod


