
 

 

Mechanik/Elektromechanik údržby v čokoládovně 

 
NA ČEM BUDETE PRACOVAT: 
- Údržba, seřizování a opravy výrobních linek na výrobu čokolády dle technické dokumentace, na základě dlouhodobých 
zkušeností a dle pokynů nadřízeného ve voňavém závodě Zora (mechanik / elektromechanik) 
- Údržba nejmodernějších potravinářských strojů, stejně tak jako staršího vybavení 
- Tvorba standardů údržby, práce na PC, SAP, Word, Excel, apod. 
- Práce ve směnném provozu (třísměnný nebo nepřetržitý provoz) 
- Práce ve výškách a v teplém provozu 
- Při své práci a na svěřeném pracovním úseku odpovídá za dodržování platných právních a interních závodových předpisů v 
oblasti hygieny, sanitace, dobré výrobní praxe a bezpečného výrobku, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
 
Nezaujalo Vás to? Hledejte další zajímavé pozice na www.karieravnestle.cz 
-------------------------------------- 
Zaujalo Vás to? Čtěte dál! 
 

HODÍTE SE K NÁM, POKUD: 
- Vyučení v oboru, SŠ technického zaměření 
- Výhodou je zkušenost se seřizováním nebo zámečnickou prací 
- Dobrý zdravotní stav 
- Schopnost práce ve výškách 
- Vhodné i pro absolventy - co neumíte, to Vás naučíme 
- Schopnost práce ve směnném provozu podmínkou 
- Stálá ochota se učit 
- Svářečský průkaz a vazačské oprávnění výhodou 
 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 
- stálou a stabilní práci v největší potravinářské společnosti na světě 
- různorodou práci na nových, ale i starších zařízeních, kde určitě uplatníte svou profesionalitu a kreativitu 
 
Ihned po nástupu do hlavního pracovního poměru: 
- 25 dní dovolené 
- Příspěvek na dětskou výživu ve výši až 6 000 Kč 
- Možnost nákupu výrobků Nestlé za zvýhodněnou cenu 
- Stravování za dotovanou cenu, nápoje na pracovišti zdarma 
- Odměna dárcům krve až 4 000 Kč 
- Podpora vzdělávacích aktivit, příspěvek na sportovní aktivity 
…především ale fajn kolektiv a práci tam, kde to voní čokoládou! 
 
Po ukončení zkušební doby v hlavním pracovním poměru (dle stanovených pravidel): 
- Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění – až 1 050 Kč 
- Sociální výpomoc pro překlenutí tíživé situace či pro mimořádné závažné případy – až 20 000 Kč 
 
Další výhody zaměstnanců na hlavní pracovní poměr: 
- Body pro nákup volnočasových aktivit v programu Benefit Plus 4 800 Kč ročně + příspěvek na dítě 600 Kč ročně 
- Návratné bezúročné půjčky až do výše 40 000 Kč 
- Odměna k pracovnímu a životnímu jubileu až 24 500 Kč 
- Slevy a nabídky jiných společností – speciální akce pro Nestlé připravili např. mobilní operátoři, finanční instituce či 
prodejci automobilu 
 
Nástup možný ihned! 


