Informace pro uchazeče o zaměstnání
v dělnických profesích
Představení firmy
Firma navazuje na tradici výroby laminátových výrobků ve firmě Kovona Karviná a.s. (od roku
1953), z níž byla v roce 1998 vyčleněna jako samostatná společnost. Firma sídlí v bývalém areálu
Kovony v Karviné. Zabývá se výrobou vinutých a ručně kladených laminátových výrobků pro
průmyslové použití, zejména potrubí, nádrží a chemických aparátů.
Jsme ryze českou společností, máme cca 60 zaměstnanců, vlastní výrobu, konstrukci a technologii.
Našimi zákazníky jsou průmyslové, stavební a inženýrské firmy, více než polovina produkce je
určena na export, převážně do zemí EU.

Popis práce dělníka v plastikářské výrobě
Pro náš obor neexistuje učňovský obor, proto pracovník získává většinu kompetencí při zaučení.
Pozice je vhodná pro uchazeče s výučním listem z některého technického oboru, uplatní se však i
absolventi jiných učebních oborů či jen se základním vzděláním. Při dosahování dobrých

pracovních výsledků a osvojení si potřebných kompetencí je možný přesun na místo předáka bez
ohledu na dosažené formální vzdělání.
Typy prací:
-

Ruční laminování, vhodné pro ženy
Obsluha strojů (např. stojanová vrtačka, soustruh)
Pomocník navíječe na navíjecí lince, vhodné pro muže
Dělník na montáži, ruční broušení, vrtání, tmelení, spojování dílů, vhodné pro muže

Zaměstnanec se specializuje na některý typ práce, který pak převážně vykonává.
Popis práce předáka montáže nebo navíjení
Pozice je vhodná pro uchazeče s výučním listem v technickém oboru nebo středním vzděláním
podobného směru.
Uchazeč získá obdobné kompetence, jako řadový plastikářský dělník, navíc však provádí tyto typy
prací:
-

Samostatné vedení montáže dílů a výrobků dle výkresové a technologické dokumentace
Samostatné vedení navíjení laminátových trub dle výkresové a technologické dokumentace
Výroba jednoduchých přípravků a forem
Vedení kolektivu pracovníků, pracujících na přidělených výrobcích

Předák se specializuje buď na vedení montáže, nebo na navíjení a tuto práci většinově vykonává.
Organizační informace
Popsané pracovní pozice jsou určeny pro práci na plný úvazek 37,5 h týdně ve dvousměnném
provozu. Místem výkonu práce je sídlo firmy. Řidičský průkaz skupiny „B“ vítán, jazykové znalosti
nejsou požadovány. Zdravotní stav uchazeče musí být dobrý, bez zásadních zdravotních omezení
(prochází vstupní prohlídkou). Jako benefit poskytuje stravenkový paušál a při splnění podmínek,
daných vnitřní směrnicí jeden týden dovolené navíc.

Dělník plastikářské výroby

MÍSTO VÝKONU PRÁCE
Závodní 540/51
Nové Město
73506 Karviná

POČET NABÍZENÝCH MÍST
4

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH
Pracovní poměr - plný úvazek

VHODNÉ PRO
Zdravé osoby

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI
Manuální zručnost

POŽADOVANÁ POVOLÁNÍ PRAXE V OBORU
Není požadována

PROFESE CZ-ISCO OBOR
Obsluha strojů na výrobu a
zpracování výrobků z plastu
(81420)

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ
Nástup možný ihned

POČET HODIN TÝDNĚ
37,5

ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
Nevhodné pro slabozraké
Nevhodné pro nevidomé

MZDOVÉ ROZPĚTÍ
od 17 000 do 27 000 Kč/měsíc

MINIMÁLNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ
Střední odborné (vyučen)
Výjimečně základní

SMĚNNOST
Dvousměnný provoz

NABÍZENÉ VÝHODY
Stravenkový paušál
Dodatková dovolená při splnění
podmínek vnitřní směrnice

POŽADOVANÉ JAZYKOVÉ
ZNALOSTI
Žádné

POŽADOVANÉ OBORY
VZDĚLÁNÍ
Technického směru

SOUHLAS SE ZAMĚSTNÁNÍM
CIZINCŮ
Ano, uchazeč může být cizinec

POČET MÍST PRO ZM A MK
REZERVOVANÝCH / VOLNÝCH
0/0

Předák montáže nebo navíjení

MÍSTO VÝKONU PRÁCE
Závodní 540/51
Nové Město
73506 Karviná

POČET NABÍZENÝCH MÍST
2

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH
Pracovní poměr - plný úvazek

VHODNÉ PRO
Zdravé osoby

POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI
Manuální zručnost
Čtení technických výkresů
Řídící schopnosti

POŽADOVANÁ POVOLÁNÍ PRAXE V OBORU
V oboru není požadována
Minimálně 3 roky ve strojírenské,
plastikářské, hutní, báňské či
podobné výrobě

PROFESE CZ-ISCO OBOR
Obsluha strojů na výrobu a
zpracování výrobků z plastu
(81420)

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ
Nástup možný ihned

POČET HODIN TÝDNĚ
37,5

ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
Nevhodné pro slabozraké
Nevhodné pro nevidomé

MZDOVÉ ROZPĚTÍ
od 21 000 do 35 000 Kč/měsíc

MINIMÁLNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ
Střední odborné (vyučen)

SMĚNNOST
Dvousměnný provoz

NABÍZENÉ VÝHODY
Stravenkový paušál
Dodatková dovolená při splnění
podmínek vnitřní směrnice

POŽADOVANÉ JAZYKOVÉ
ZNALOSTI
Žádné

POŽADOVANÉ OBORY
VZDĚLÁNÍ
Technického směru

SOUHLAS SE ZAMĚSTNÁNÍM
CIZINCŮ
Ano, uchazeč může být cizinec

POČET MÍST PRO ZM A MK
REZERVOVANÝCH / VOLNÝCH
0/0

