IPMA Česko s.r.o.,
dceřiná společnost firmy IPMA GmbH
Husova 212
293 01 Mladá Boleslav
www.ipma-gmbh.com

Firma IPMA GmbH se sídlem
ve Wolfsburgu patří v Evropě mezi
nejproduktivnější společnosti
zabývající se projektovým
managementem. Úspěšnou
spolupráci se zákazníky po celém
světě zajišťují odborné týmy IPMA
v pobočkách a kancelářích
v různých zemích.
Od svého založení v roce 2000 je
firma IPMA GmbH spolehlivým
a výkonným partnerem
v automobilovém průmyslu. Náš
motivovaný a vysoce odborný tým
inženýrů a techniků patří
k vedoucím expertům v oblastech
plánování a outsourcingu pro
lisovny, nástrojárny a výrobu
komponentů.
Široké spektrum služeb
společnosti IPMA GmbH zahrnuje
jak kompletní zpracování nákupu
zařízení, tak poradenství a dohled
nad plánováním a technickými
procesy prováděnými
subdodavateli.
Zákazníci, na které je zaměřena
celá naše firemní filozofie, mohou
profitovat z našich dlouholetých
zkušeností v oblastech plánování
procesů, výlisků a svařoven.
Také v oblasti zapracování
& Tryout je náš tým zkušeným
a důvěryhodným partnerem.
Další silnou stránkou společnosti
IPMA GmbH je absolutní
nezávislost. Při výběrových
řízeních se řídíme naším heslem
„Kvalita - Cena - Výkon“. Tímto
garantujeme naprostou
nestrannost a mlčenlivost.

Česko s.r.o.

Odborní pracovníci z oblasti zpracování
kovů - nástrojáři, zámečníci všeho druhu,
soustružníci, frézaři, vrtači kovů, brusiči,
průmysloví mechanici - (m/ž)
Naše expandující firma připravuje zajímavé a náročné technické projekty
pro významné průmyslové podniky. Pro nové projekty hledáme pro oblast
Mladá Boleslav
 nástrojáře
 zámečníky všeho druhu
 soustružníky
 frézaře
 vrtače kovů
 brusiče
 průmyslové mechaniky
a další odborné pracovníky z oblasti zpracování kovů (m/ž).
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI:
• technické činnosti u našeho zákazníka v Mladé Boleslavi
POŽADAVKY:
• manuální zručnost
• schopnost přesné a samostatné práce
• schopnost práce v týmu
• zkušenosti z oblasti nástrojářství v automobilovém
průmyslu výhodou
• znalost němčiny, angličtiny vítaná
NABÍZÍME :
• pracovní poměr na dobu jednoho roku s výhledem na uzavření smlouvy
na dobu neurčitou;
• zajímavou práci v motivovaném kolektivu;
samostatnou a flexibilní práci;
• odpovídající finanční ohodnocení.
POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
ukončené vzdělání v daném oboru nebo obdobné vzdělání
Váš profesní životopis a motivační dopis (uveďte prosím požadovanou výši
platu) zasílejte prosím v českém, německém nebo anglickém jazyce
a ve formátu .pdf na níže uvedené kontakty.
KONTAKTNÍ OSOBY:
Veronika Skalková
tel. +420 326 579 865
vskalkova@ipma-group.com

Dieter Michael Mainka
tel. +420 326 579 864
mmainka@ipma-group.com

