
 

Prohlašujeme, že osobní údaje, které nám poskytneš, budeme zpracovávat pouze pro účely výběrového řízení pro danou 

pracovní pozici, kdy vyhodnotíme především dosaženou kvalifikaci a získané praktické znalosti a zkušenosti.  

 

 
FERRAM, a.s. - stabilní český zaměstnavatel v oblasti výroby opracovaných svařenců, 
strojních zařízení a výrobních celků včetně konstrukčního i technologického poradenství a 
výzkumu a vývoje v oblasti manipulace s materiálem, hledá, z důvodu získání dalších 
dlouhodobých výrobních zakázek, nové zaměstnance na pozici: 

OBSLUHA CNC STROJŮ 

 

Co bude tvou hlavní pracovní náplní? 

• upnutí a opracování dílce, následné změření jednotlivých položek po opracování dle 

výkresové dokumentace, odepisování odvedené práce v systému Helios a údržba 

stroje 

• obsluha CNC stroje včetně programování v řídícím systému Heidenhain (CNC 105, 

nebo MCV) 

Co jsme schopni Ti nabídnout? 

• stabilní zaměstnání a nadprůměrné finanční ohodnocení 

• stravování v závodní jídelně 

• pracovní poměr na dobu neurčitou 

• možnost přesčasové práce, popřípadě práce o víkendu 

• zvýhodněné volání i pro rodinné příslušníky 

• penzijní připojištění 

• 4 dny regeneračního volna + 1 den volna na narozeniny  

• rodinný den s kolegy a rodinnými příslušníky  

• plně hrazené vzdělávání a individuální přístup k zapracování na další pracovní pozice  

• práci s novými technologiemi a možnost podílet se na jejich výzkumu a vývoji 

• pohodovou atmosféru a několik dalších kolegů, kteří Ti pomohou se zapracovat 

 

Co požadujeme? 

• Min. vyučen ve strojírenském oboru  

• výbornou znalost čtení technické dokumentace 

• umět obsluhovat a seřídit CNC stroj s řídícím systémem Heidenhain při výrobě 

plochých, skříňových a rotačních součástí frézováním, zahlubováním, vrtáním a 

vystružováním 

• řezat i frézovat závity, obrábět vnější i vnitřní povrchy 

• odvedenou práci si zkontrolovat a změřit  

• zodpovědný a samostatný přístup k práci 

 

Místem výkonu práce je Opava, na stejné pozici budeš pracovat s kolegy na 2-3 směny a 

nastoupit můžeš kdykoliv. 

 

Pokud Tě tato nabídka zaujala, pošli nám svůj životopis. Nebo raději přijeď osobně, zavolej a 

domluv se s námi na prohlídce provozu s vedoucím výroby. Pokud hraješ hokej, futsal, 

fotbal, jsi myslivec, rybář, nebo „pejskař“, pak mezi nás určitě zapadneš. 

 

Kontakty: 

Ing. Lucie Baranová, vedoucí personalistiky, +420 731 545 418, prace@ferram.cz 

FRERRAM, a.s., Vávrovická 275/89, 747 07 Opava (za Cukrovarem) 
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