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Je pro Vás d ůležité pracovat ve stabilní firm ě a baví Vás 
špi čkové technologie? 

Hledáme pracovníka na špi čkových CNC strojích, na ohra ňovacích lisech, 
děrovacích lisech, laseru 

 
Firma LIFT COMPONENTS s.r.o. – vyrábí výtahy a je ryze českou prosperující 
spole čností  s vlastním vývojem. Hledáme do svého týmu šikovného člověka na 
pozici: Pracovník CNC stroj ů 
 

Koho hledáme: 
• Spolehlivého člověka, který dokáže převzít zodpovědnost za vykonanou práci 
• Pracovitého člověka pro práci na CNC ohraňovacích lisech, děrovacích lisech, laseru 
• Pracovníka zodpov ědného za kontrolu a m ěření ohnutých díl ů  

 

Jaké budou Vaše úkoly? 
• Práce na moderních CNC strojích (ohraňovací lis, děrovací lis, pálící laser) 
• Kontrola a měření dílů 

 

Co pro tuto pozici pot řebujete? 
• Vyučení, SŠ vzdělání výhodou, praxe v oboru  - výhodou 
• Nadšení pro práci a chu ť učit se novým v ěcem 
• Znalost práce na PC – běžný uživatel 
• Orientace ve výkresové dokumentaci 
• Vhodné i pro absolventy 

 

Nabízíme: 
• Sjednání pracovní smlouvy p římo se zam ěstnavatelem  
• Nástup možný ihned  
• Dvousm ěnný provoz  
• Příjemné prost ředí a dobrý kolektiv  
• Možnost seberealizace a osobního rozvoje, prostor p ro inovace 
• Plat 22000,-Kč - po zapracování až 25.000K č 
• Příspěvek na dopravu, stravenky, 5 dní dovolené navíc  

 

Výkony svých lidí umíme ocenit. Pokud dokážeš, že na to máš, čeká tě 
perspektivní budoucnost ve firmě, která je špičkou v oboru z pohledu vysoké 
kvality, designu a technického řešení. 

Podívejte se t řeba, jak se u nás pracuje: http://www.lift-components.cz/kariera-na-lc.html 
 

Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš motiva ční dopis a životopis.  
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K žádosti o práci u nás pot řebujeme doložit: 

• Motivační dopis (proč u nás chcete pracovat a proč bychom měli vybrat právě Vás) 
• Profesní životopis  
• Maturitní vysvědčení a jiná osvědčení 
• Případná doporučení a reference 

 

Zasláním Vašeho životopisu společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v 
personální databázi společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, 
nejdéle však jeden rok od jejich zaslání. 


