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Jsme tu již přes 70 let a patříme mezi nejstabilnější strojírenské firmy v ČR. Vyrábíme pro celý svět. 
Pochlubit se můžeme investicemi do nových strojů, zařízení,  budov a také rodinnou 

atmostérou české výrobní firmy, která sídlí v Opavě.

POZICE:

CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ:

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

KONTAKT: 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Zavazujeme se chránit Vaše soukromí. Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat výhradně pro účely 
náboru – výběru nejvhodnějšího uchazeče na základě posouzení Vaší kvalifikace a dřívějších pracovních zkušeností. 
Více na www.ostrojacisrdcem.cz

OSTROJ a.s.
Těšínská 1586/66

746 01 Opava
 

www.ostroj.cz


	Pozice: PROGRAMÁTOR CNCdivize Strojírna
	Co bude vaší pracovní náplní:: •   Připravuje programy dle výkresové dokumentace.•   Provádí odladění programu na stroji, dle potřeby i společně s obsluhou stroje.•   Vytváří seřizovací list a nákres ustavení.•   Počítá normy pro CNC a klasické horizontky, frézky.•   Provádí návrh přípravků a nářadí pro obrábění kusů.•   Eviduje dokumenty dle předpisů a.s.•   Kontroluje proces TPV divize.•   Provádí zpracování technické dokumentace.•   Ukládá dokumenty procesů technologie divize.
	Co od vás očekáváme:: •   Min. SŠ vzdělání strojního zaměření. •   Znalost programování v Heidenhain a Edgecam, popř. v podobném programu.•   Znalost kreslení v AutoCAD, Solid Edge.•   Praktickou zkušenost s prací na horizontálních obráběcích centrech.•   Znalost normování a technologie strojírenské výroby. •   Znalost čtení výkresové dokumentace strojírenských výrobků. •   Zkušenost s tvorbou cenových nabídek obrábění pro externí zakázky.  
	Co vám můžeme nabídnou 1:: •   Zaměstnání v silné a prosperující     české společnosti.•   Týden dovolené navíc.•   Dotované firemní stravování.•   Příspěvek na penzijní připojištění.•   Příspěvek na dopravu.•   Cafeterijní benefitní systém s kartou     Benefit Plus.
	Co vám můžeme nabídnou 2:: •   Zvýhodněný telefonní program.•   Akce nejen pro zaměstnance (ples,     sportovní  den, dětský den, den     otevřených dveří).•   Podporu volnočasových aktivit.•   Vánoční dárek.•   Další výhody dle platné kolektivní smlouvy. 
	Kontakt::  Ing. Lenka Tůmová, odbor Lidské zdroje, tumova@ostroj.cz Tel.: +420 553 872 173, +420 731 607 906


