C.Bau spol. s r. o.
se sídlem Pod vsí 256, 149 00 Praha 4
IČO 61329568 DIČ CZ61329568
Společnost C.Bau spol. s r.o. je stavební společnost, která je etablovaná na stavebním trhu od
roku 1994 a v současné době zaměstnává cca 45 pracovníků. Téměř 70% kapacity společnosti je
orientováno na stavební servis, který v komplexu poskytujeme průmyslovým společnostem.
Kromě standardního zařízení a vybavení běžného u stavebních firem, je naše společnost
vybavena strojním parkem umožňujícím okamžité reagování na netypické požadavky zákazníků, který
má strukturu podmíněnou charakterem dlouhodobého „Bauservisu“.
Areál stavebního dvora se nachází na Ploužnici 320 v katastru obce Ralsko na ploše cca
26.000 m2 se skladovými halami umožňujícími plynulé zásobování staveb, a volnými zpevněnými
skladovacími a manipulačními plochami.
V České Lípě vlastníme provozovnu v Jiráskově ulici, která slouží současně jako obchod se
speciálními stavebními materiály – zejména produkty výrobců BASF, Prince Color, PCI, SIKA, Tollens,
Alligator, Relius, jejichž uplatnění je při nové výstavbě ale i při náročných sanacích.

v současné době společnost C.Bau spol. s r.o. hledá
schopného pracovníka na pozici:

„Obsluha technologického zařízení pro řezání vodním
paprskem ve třech osách (3D)“
Náplň práce:
 obsluha a ovládání zařízení pro řezání vodním paprskem
 návrh a vývoj nových výrobků
 3D design, technické řešení, tvorba výkresové dokumentace
 péče o stálé i nové zákazníky
Požadavky:
 středoškolské vzdělání technického směru
 znalost čtení výkresové dokumentace
 znalost programu AutoCAD
 řidičský průkaz skup. B
 proklientský přístup, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, loajalita,
kreativita, technické myšlení
 znalost AJ/NJ vítána
Pracoviště:
Zaměstnání na:
Nástup:

Ralsko – Ploužnice 320, 471 24 Mimoň
trvalý pracovní poměr
dle dohody

Životopis a případné dotazy k nabízené pracovní pozici posílejte na email
info@cbau.cz
nebo nás navštivte osobně po předchozí domluvě na tel. č. 487 862 997, 602 17 16 15
v provozovně firmy C.Bau spol. s r.o.

Ralsko – Ploužnice 320, 471 247 Mimoň

OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 215851
Česká spořitelna a. s., č. ú. 0900092369/0800

