
 
BRANO a.s. 
SBU Plasty Zubří    
U Bečvy 1381  
756 54  Zubří 

 
přijme pracovníky na pozici: 
 
 
 
Seřizovač  – režijní dělník 
 

- seřizování a údržba vstřikovacích lisů 
 
Požadavky: 
 
SOU/SŠ – strojní zaměření, praxe, znalost vstřikování plastů a plast. materiálů, výhodou 
uživatelská práce na PC, ŘMV, jeřábník – vazač. 
zodpovědnost, spolehlivost, rozhodnost. 
 
Ochota pracovat v nepřetržitém provozu 
 
Nabízíme:  
Nástupní mzda 145,-Kč/hodinu + příplatky / 30.000,-Kč hrubé mzdy/ 
Zázemí stabilní české firmy zaměřené na automotive 
Příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenkový paušál, dny dovolené navíc za 
odpracovanou dobu, další benefity 
 
Kontakt: 
Ivona Bětuňáková 
Email: ivona.betunakova@brano.eu 
Tel.: 734 697 212 
 

mailto:ivona.betunakova@brano.eu


 
BRANO a.s. 
SBU Plasty Zubří    
U Bečvy 1381  
756 54  Zubří 

 
přijme pracovníka na pozici: 
 
 
Nástrojař 
 
 
 
Požadavky: 
Vyučení v oboru 
Praxe v oboru výhodou 
Čtení výkresové dokumentace 
Výhodou platný průkaz jeřábník-vazač 
Manuální zručnost 
Samostatnost, spolehlivost, flexibilita 
 
Náplň práce:  
Výroba a údržba forem 
 
 
Nabízíme: 
Nástupní mzda 140,-Kč/ hodinu + bonus /25.300,-Kč hrubé mzdy/ 
Zázemí stabilní české firmy zaměřené na automotive 
Příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenkový paušál, dny dovolené navíc za 
odpracovanou dobu a další benefity 
 
Kontakt: 
Ivona Bětuňáková 
Email: ivona.betunakova@brano.eu 
Tel.: 734 697 212 
 

 

mailto:ivona


 
BRANO a.s. 
SBU Plasty Zubří    
U Bečvy 1381  
756 54  Zubří 

 
přijme pracovníky na pozici: 
 
 
Provozní zámečník  - údržbář strojů a zařízení 
 
 
Požadavky: 
SOU  technického směru 
Praxe na obdobné pozici výhodou, ne však podmínkou 
Znalost MS OFFICE, Helios Green výhodou 
Vyhláška 50/1978 Sb. nutností, 
ŘP sk. B, spolehlivost, samostatnost     
 
Náplň práce:  
 
 opravy a údržba strojů a zařízení 
 údržba provozu energetických  a kogeneračních  jednotek 
  kontrola provozuschopnosti, skladování a udržování  výrobního zařízení a ostatních 

provozních prostředků   
 zpracování harmonogramu oprav strojů a zařízení během celozávodní dovolené 
 celoroční údržba a opravy strojů, spolupráce při instalaci strojů a technologických 

zařízení  
 kontrola a regulace spotřeby energie a paliv 

 
 
Nabízíme: 
Nástupní  měsíční hrubá mzda 25.000,-Kč  
zázemí stabilní české firmy zaměřené na automotive 
příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenkový paušál, dny dovolené navíc za 
odpracovanou dobu  a další benefity 
 
Kontakt: 
Ivona Bětuňáková 
Email: ivona.betunakova@brano.eu 
Tel.: 734 697 212 
 

mailto:ivona
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