BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
Brumovice na Moravě 410
691 11 Brumovice
Tel.: +420 519 440 651
Fax: +420 519 440 658
E-mail: info@blanar.cz

Referent/-ka obchodního oddělení se znalostí NJ
Požadujeme:






výborná znalost německého jazyka slovem i písmem podmínkou!
min. SŠ vzdělání
znalost práce na PC
pečlivost
příjemné vystupování

Náplň práce:




komunikace s obchodními partnery v německém jazyce!
správa dat v interním systému
řešení logistiky

Fotograf/-ka/grafik
Požadujeme:






kreativitu a estetické cítění
znalost a zkušenosti s prací v programu Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator,
případně Corel Draw
zkušenosti s fotografováním a úpravou fotografií nutné!
zkušenosti na obdobné pozici
ŘP sk. B

Náplň práce:









práce s firemní identitou
komunikace s marketingovým oddělením
grafická příprava vizuálů
focení produktů, zpracování pozadí interiérů
grafická úprava fotografií
grafická příprava letáků, katalogů
komunikace s tiskárnami a dodavateli POS materiálů
příprava podkladů pro tisk

Personalista junior
Požadujeme:






min. SŠ vzdělání
příjemné vystupování
preciznost
ŘP sk. B
samostatnost

Náplň práce:






organizace a zabezpečení výběrového řízení
práce v interním systému
spolupráce s vedoucími pracovníky za účelem obsazení pozice
inzerce volných pracovních pozic
tvorba reportů

Dispečer/-ka
Požadujeme:






znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, německý jazyk výhodou
min. SŠ vzdělání
znalost práce na PC
výborné organizační schopnosti
zkušenosti na obdobné pozici výhodou



komunikativnost, flexibilita, příjemné vystupování

Náplň práce:




organizace a zajištění přeprav
zpracování příslušné administrativy
vytěžování

Technolog
Požadujeme:




SŠ/VŠ technického vzdělání, nejlépe nábytkářského směru
samostatnost, zodpovědnost
znalost práce v programech TurboCad, případně SolidWorks

Náplň práce:







zajištění technologické přípravy, technologické změny v pracovních postupech a
specifikace množství a druhu materiálu
určování, zkoušení a vývoj nových technologických postupů
kontrola jakosti a provádění technické zkoušky
zavádění nových technologických postupů do výroby
stanovení způsobu uspořádání, průběhu a sestavování technických podmínek výroby
vedení související dokumentace

Reklamační technik
Náplň práce:









vyhodnocování reklamací u zákazníků
vyřizování reklamací - opravy, návrhy řešení
rozvozy výrobků v rámci ČR a SK
montáže výrobků
řízení servisního vozidla
zodpovědnost za stav servisního vozidla
jedná se o týdenní výjezdy od pondělí do pátku
práce ve 2 - reklamační technik, závozník

Požadujeme:





ŘP sk. B
manuální zručnost
dobrý fyzický stav
příjemné vystupování

Závozník reklamací
Náplň práce:









vyhodnocování reklamací u zákazníků se servisním technikem
vyřizování reklamací - opravy, návrhy řešení
rozvozy výrobků v rámci ČR a SK
montáže výrobků
pomocné práce
zodpovědnost za stav servisního vozidla
jedná se o týdenní výjezdy od pondělí do pátku
práce ve 2 - reklamační technik, závozník

Požadujeme:





manuální zručnost
dobrý fyzický stav
příjemné vystupování
spolehlivost

Operátor textilní výroby






Práce s PC podmínkou
Logické myšlení
Manuální zručnost
Zodpovědnost, spolehlivost, aktivní přistup k práci
Ochota pracovat v dvousměnném provozu

Operativní nákupčí
Náplň práce:






komunikace s dodavateli
zpracování cenových nabídek
práce v interním systému
zápisy z jednání
zpracování analýz

Požadujeme:









komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem podmínkou
znalost německého jazyka výhodou
min. SŠ vzdělání
výborná znalost MS Office, především Excelu podmínku
psaní všemi deseti výhodou
profesionální vystupování
samostatnost, spolehlivost
loajalita

Vedoucí technického úseku
Náplň práce:





správa budov a areálu
zajišťování oprav
vedení týmu podřízených pracovníků
administrativní agenda

Požadujeme:






minimálně SŠ vzdělání technického zaměření
zkušenosti s vedením podřízených výhodou
zkušenosti s rozdělováním a kontrolou zadané práce výhodou
chuť pracovat
zodpovědnost, loajalitu

Řidič VZV





naskladňování a vyskladňování materiálu
zkušenosti s řízením VZV nutností
při neplatném průkazu nabízíme možnost obnovy
dvousměnný provoz

Operátor výrobní linky – dvousměnný provoz






dobrý fyzický stav
manuální zručnost
pečlivost, pracovitost
příplatek za směnování, splnění denního plánu a kvalitu odvedené práce
firemní benefity

Operátorka linky na výrobu čel postelí




požadujeme pečlivost, spolehlivost
práce je vhodná spíše pro ženy
dvousměnný provoz

Švadleny – dvousměnný provoz






vyučení v oboru není podmínkou
manuální zručnost
pečiivost, pracovitost
příplatek za směnování, splnění denního plánu a kvalitu odvedené práce
firemní benefity

Operátor CNC řezacích strojů





obsluha CNC řezacích strojů v textilní výrobě - zaměřených na vrstvení a vyřezávání
látek dle šablon, na prošev látek na matrace
zkušenosti na obdobné pozici výhodou
nutná základní znalost obsluhy PC
dvousměnný provoz

Operátor skladu látek





vychystávání látek pro textilní výrobu
zkušenosti s řízením VZV (nabízíme možnost obnovení neplatného průkazu)
práce se čtečou, PC
zkušenosti na podobné pozici výhodou

Manipulant textilní výroby




vychystávání materiálu pro výrobu
navážení materiálu pro výrobu na pracoviště
dvousměnný provoz

Operátor CNC strojů




obsluha CNC strojů
nutná znalost práce na PC
třísměnný provoz





základní znalosti s obráběním kovů
svářečský průkaz
jednosměnný provoz

