
 

 

 
 
 
Jsme výrobní společnost PROMET FOUNDRY, člen skupiny PROMET GROUP. Zabýváme se slévárenskou produkcí zaměřenou na ruční, ale i automatické lití 
šedé a tvárné litiny převážně pro domácí trh i zahraniční export do zemí jako Slovensko, Německo, Francie, či Švédsko. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další podpůrné oblasti 
jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako atraktivní pracovní prostředí. 

 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NEBO BRIGÁDY PRO STUDENTY 
NA POZICI: 

 
 

STROJNÍ ÚDRŽBÁŘ 
 
 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Oprava a údržba strojů a zařízení 
 
 

POŽADUJEME: 
 
Maturita v oboru strojírenství, zodpovědnost a spolehlivost 
 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
Práce na 1 nebo 2 směny 
5 týdnů dovolené 
Mzdové ohodnocení dle kvalifikace a pracovních zkušeností 
Stravenky v hodnotě 80 Kč plně hrazené zaměstnavatelem 
Pracovní oděv a obuv 
Vitamíny a perlivá voda po celou pracovní dobu zdarma 
Měsíční příplatek na čištění pracovního oděvu 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Přátelský kolektiv 
Stabilní zaměstnání 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prometfoundry.cz  

mailto:martina.jancikova@prometgroup.eu


 

 

 
 
 
Jsme výrobní společnost PROMET FOUNDRY, člen skupiny PROMET GROUP. Zabýváme se slévárenskou produkcí zaměřenou na ruční, ale i automatické lití 
šedé a tvárné litiny převážně pro domácí trh i zahraniční export do zemí jako Slovensko, Německo, Francie, či Švédsko. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další podpůrné oblasti 
jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako atraktivní pracovní prostředí. 

 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NA POZICI: 
 

 

TECHNOLOG 
 
 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Zpracování návrhu nových technologií a technologických postupů ve slévárenské výrobě 
Zajištění a organizace technologické přípravy výroby 
Zajištění technologické přípravy pro zhotovení modelového zařízení 
Spolupráce na přípravě kalkulace výrobku 
Vedení příslušné technické dokumentace 
 

POŽADUJEME: 
 
SŠ vzdělání v oboru strojírenství, uživatelská znalost AutoCad, znalost čtení technických výkresů 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
Práce na 1 nebo 2 směny 
5 týdnů dovolené 
Mzdové ohodnocení dle kvalifikace a pracovních zkušeností 
Stravenky v hodnotě 80 Kč plně hrazené zaměstnavatelem 
Pracovní oděv a obuv 
Vitamíny a perlivá voda po celou pracovní dobu zdarma 
Měsíční příplatek na čištění pracovního oděvu 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Přátelský kolektiv 
Stabilní zaměstnání 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prometfoundry.cz  
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Jsme výrobní společnost PROMET FOUNDRY, člen skupiny PROMET GROUP. Zabýváme se slévárenskou produkcí zaměřenou na ruční, ale i automatické lití 
šedé a tvárné litiny převážně pro domácí trh i zahraniční export do zemí jako Slovensko, Německo, Francie, či Švédsko. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další podpůrné oblasti 
jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako atraktivní pracovní prostředí. 

 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NEBO BRIGÁDY PRO STUDENTY 
NA POZICI: 

 
 

ZÁMEČNÍK 
 
 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Zámečnické práce, ruční opracovávání svařených celků 
 

POŽADUJEME: 
 
Vyučení v oboru strojírenství, zodpovědnost a spolehlivost 
 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
Práce na 1 nebo 2 směny 
5 týdnů dovolené 
Mzdové ohodnocení dle kvalifikace a pracovních zkušeností 
Stravenky v hodnotě 80 Kč plně hrazené zaměstnavatelem 
Pracovní oděv a obuv 
Vitamíny a perlivá voda po celou pracovní dobu zdarma 
Měsíční příplatek na čištění pracovního oděvu 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Přátelský kolektiv 
Stabilní zaměstnání 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prometfoundry.cz  

mailto:martina.jancikova@prometgroup.eu


 
 
Jsme strojírenská společnost PROMET PREFIX, člen skupiny PROMET GROUP, se zaměřením na obrábění velmi přesných součástí na CNC 
strojích a povrchovou úpravou lakováním. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další 
podpůrné oblasti jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako 
atraktivní pracovní prostředí. 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NEBO BRIGÁDY PRO 
STUDENTY NA POZICI: 

 
 

 

SPECIALISTA CNC – HORIZONTAŘ 
 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Provádění prací nutných při strojním obrábění materiálu frézováním, vrtáním, vyvrtáváním, 
vyhrubováním, vystružováním 
Kontrolní měření v průběhu výroby, čtení technické dokumentace 
 

POŽADUJEME: 
 
Maturita v oboru strojírenství, čtení technických výkresů, smysl pro přesnost a detail 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
5 týdnů dovolené 
Pracovní oděv a obuv 
Příspěvek na stravování, závodní stravování 
Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč každý měsíc 
Příspěvek na dopravu 
Přátelský kolektiv 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prefix.cz  

mailto:martina.jancikova@prometgroup.eu


 
 
Jsme strojírenská společnost PROMET PREFIX, člen skupiny PROMET GROUP, se zaměřením na obrábění velmi přesných součástí na CNC 
strojích a povrchovou úpravou lakováním. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další 
podpůrné oblasti jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako 
atraktivní pracovní prostředí. 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NEBO BRIGÁDY PRO 
STUDENTY NA POZICI: 

 
 

 

SPECIALISTA CNC – KARUSELÁŘ 

 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Obsluha konvenčních soustruhů a karuselů včetně jejich seřizování, upnutí obrobků a nástrojů 
Soustružení podle výkresů a stanovených postupů, práce dle výkresové technické dokumentace 
 

POŽADUJEME: 
 
Maturita v oboru strojírenství, čtení technických výkresů, smysl pro přesnost a detail 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
5 týdnů dovolené 
Pracovní oděv a obuv 
Příspěvek na stravování, závodní stravování 
Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč každý měsíc 
Příspěvek na dopravu 
Přátelský kolektiv 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prefix.cz  

mailto:martina.jancikova@prometgroup.eu


 
 
Jsme strojírenská společnost PROMET PREFIX, člen skupiny PROMET GROUP, se zaměřením na obrábění velmi přesných součástí na CNC 
strojích a povrchovou úpravou lakováním. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další 
podpůrné oblasti jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako 
atraktivní pracovní prostředí. 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NEBO BRIGÁDY PRO 
STUDENTY NA POZICI: 

 
 

 

MECHANIK / RÝSOVAČ 
 
 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Dle technologických postupů prorýsování jednotlivých dílů pro další obrábění 
Práce s nástroji a měřidly 
 

POŽADUJEME: 
 
Maturita v oboru strojírenství, čtení technických výkresů, smysl pro přesnost a detail 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
5 týdnů dovolené 
Pracovní oděv a obuv 
Příspěvek na stravování, závodní stravování 
Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč každý měsíc 
Příspěvek na dopravu 
Přátelský kolektiv 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prefix.cz  

mailto:martina.jancikova@prometgroup.eu


 
 
Jsme strojírenská společnost PROMET PREFIX, člen skupiny PROMET GROUP, se zaměřením na obrábění velmi přesných součástí na CNC 
strojích a povrchovou úpravou lakováním. 
 
Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další 
podpůrné oblasti jakými jsou logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako 
atraktivní pracovní prostředí. 
 
 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ABSOLVENTY NEBO BRIGÁDY PRO 
STUDENTY NA POZICI: 

 
 

OBRÁBĚČ KOVŮ – SOUSTRUŽNÍK 
 
 

POPIS PRACOVNÍ POZICE: 
 
Programování jednoduchých operací, nastavení stroje na základě technických podkladů 
Sestavení nástrojů a parametrů řezu pro obrábění materiálu 
Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce a provádění kontrolních měření výrobků 
 
 

POŽADUJEME: 
 
Maturita v oboru strojírenství, čtení technických výkresů 
 

NABÍZÍME: 
 
Zázemí podniku ve skupině 
5 týdnů dovolené 
Pracovní oděv a obuv 
Příspěvek na stravování, závodní stravování 
Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč každý měsíc 
Příspěvek na dopravu 
Přátelský kolektiv 
Příplatky za přesčasy, za práci v sobotu a v neděli a noční příplatky 
Odborná školení, zvyšování kvalifikace 
Týdenní pracovní fond 37,5 hodin 
 
 
V případě zájmu, prosím kontaktujte paní Ing. Martinu Jančíkovou. 
Mobil: +420 739 056 303 
E-mail:   martina.jancikova@prometgroup.eu  
www.prefix.cz  
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