U NÁS SE KOLA TOČÍ
SPRÁVNÝM SMĚREM

ŽELEZNICE PEŠTÁL s.r.o. je úspěšná společnost na českém trhu, poskytuje veškeré služby
v železniční dopravě. Díky úspěšnému růstu naší společnosti chceme posílit náš tým o pozici:

SVÁŘEČ − ZÁMEČNÍK
Náplň práce:
■ Svařování

Co u nás budete
potřebovat:

■ Příprava a kompletace dílů na svařování

■ Svářečský průkaz

■ Různorodá nesériová práce

■ Manuální zručnost

■ Zámečnické práce

■ Čtení výkresové dokumentace

■ Údržba kolejových hnacích vozidel

■ Technické myšlení

■ Údržba železničních vozů

■ Táhnout za jeden provaz s kolegy

■ Možnost přicházet s novými nápady a návrhy,
které oceníme

■ Chuť učit se novým věcem
■ Pečlivost, spolehlivost
■ Ochotu občas pracovat v terénu v rámci ČR
■ Řidičský průkaz skupiny B
■ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zaměstnavateli

Nabízíme:
■ Práci na HPP
■ Možnost zkráceného úvazku
■ Mzda dle zkušeností 40 000 až 60 000 Kč
■ Prémie za odvedenou práci a docházku
■ Příspěvek na dopravu

První kontakt telefonicky na čísle +420604509014 nebo e-mailem pestal@zeleznicepestal.cz
Pracoviště: Ivančice, Oslavanská 942, 664 91

Železnice Peštál s.r.o.
Nerudova 1190/3, 674 01 Třebíč

+420 604 50 90 14

info@zeleznicepestal.cz

www.zeleznicepestal.cz

U NÁS SE KOLA TOČÍ
SPRÁVNÝM SMĚREM

ŽELEZNICE PEŠTÁL s.r.o. je úspěšná společnost na českém trhu, poskytuje veškeré služby
v železniční dopravě. Díky úspěšnému růstu naší společnosti chceme posílit náš tým o pozici:

MECHANIK KOLEJOVÝCH
VOZIDEL
Náplň práce:
■ Údržba kolejových hnacích vozidel

Co u nás budete
potřebovat:

■ Údržba železničních vozů

■ Manuální zručnost

■ Možnost přicházet s novými nápady a návrhy,
které oceníme

■ Čtení výkresové dokumentace
■ Technické myšlení
■ Táhnout za jeden provaz s kolegy
■ Chuť učit se novým věcem
■ Pečlivost, spolehlivost
■ Ochotu občas pracovat v terénu v rámci ČR

Nabízíme:

■ Řidičský průkaz skupiny B

■ Práci na HPP

■ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zaměstnavateli

■ Možnost zkráceného úvazku
■ Mzda dle zkušeností 35 000 až 50 000 Kč
■ Prémie za odvedenou práci a docházku
■ Příspěvek na dopravu

První kontakt telefonicky na čísle +420604509014 nebo e-mailem pestal@zeleznicepestal.cz
Pracoviště: Ivančice, Oslavanská 942, 664 91

Železnice Peštál s.r.o.
Nerudova 1190/3, 674 01 Třebíč

+420 604 50 90 14

info@zeleznicepestal.cz

www.zeleznicepestal.cz

