
Zveme Vás na

v sobotu 23. září 2017 
od 09:00 do 12:00
pro potenciální uchazeče o zaměstnání. 
Přijďte si prohlédnout naši firmu a zjistit 
veškeré informace o volných pozicích.

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ KOVOHUTÍ

Naši zaměstnanci Vás formou exkurze provedou provozy 
podniku a dozvíte se veškeré aktuální informace o volných 
místech. Exkurze pro opravdové zájemce je pak možné 
po dohodě opakovat i v dalších termínech.

Hledáme HUTNÍKY + VALCÍŘE + LISAŘE 
(další informace uvnitř letáku)



HUTNÍK VALCÍŘ LISAŘ
Požadujeme:
  vzdělání SO
  dobré komunikativní 
a organizační 
schopnosti

  samostatnost, 
spolehlivost, pečlivost

  řidičské oprávnění 
skupiny “B“

Výhodou:
  oprávnění k řízení 
motorových vozíků

  vazačské a jeřábnické 
oprávnění

Mzda včetně čtvrtletních 
odměn cca 25 000,- Kč

Požadujeme:
  vyučení v technickém 
oboru

  dobré komunikativní 
a organizační 
schopnosti

  samostatnost, 
spolehlivost, pečlivost

Výhodou:
  znalost práce s měřidly
  oprávnění k obsluze 
plynového zařízení

  svářečské zkoušky

Mzda včetně čtvrtletních 
odměn cca 23 000,- Kč

Požadujeme:
  vyučení v technickém 
oboru

  dobré komunikativní 
a organizační 
schopnosti

  samostatnost, 
spolehlivost, pečlivost

Výhodou:
  znalost práce s měřidly
  oprávnění k obsluze 
plynového zařízení

  svářečské zkoušky
  oprávnění k řízení 
motorových vozíků

Mzda včetně čtvrtletních 
odměn cca 23 000,- Kč

Nabízíme:
  zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou 
působností v dané oblasti

  práci na hlavní pracovní poměr
  možnost dalšího vzdělávání
  pracovní oděv a další osobní ochranné 
pracovní pomůcky (OOPP) 
– praní a údržba

  příspěvek na životní a penzijní pojištění 
po zkušební době

  dotované závodní stravování 
– aktuálně 24,- Kč za oběd

  příspěvek na kulturní a sportovní aktivity
  zajištění a úhrada očkování proti chřipce
  pracovní doba v průměru 19 směn 
v měsíci (hutníci)

  5 týdnů dovolené
  nadstandardní zdravotní program 
pro zaměstnance „Systémová podpora 
zdraví“ s Klinikou pracovního 
lékařství Praha

Pro doplnění našeho pracovního týmu hledáme 
zaměstnance na tyto pozice:

Náborový příspěvek ve výši 5 000,- Kč získá nový zaměstnanec, 
když bude v Kovohutích pracovat více než 6 měsíců.

Partnerská firma v areálu Kovohutí hledá 
zaměstnance na pozici ELEKTRIKÁŘ



Kovohutě Příbram nástupnická, a.  s.
Příbram VI č.p. 530 
(z kruhového objezdu po Obecnické ulici, směr Lhota u Příbramě) 
261 81 Příbram

telefon: +420 318 470 246 (personální útvar)

e-mail: kadlecova@kovopb.cz (personální manažerka)

Obecnická

www.kovopb.cz/kariera /kovohutepribram



  olověné baterie 
klasický výkup 
na vrátnici dle 
platných cen

  baterie-suché články 
tužkové baterie, 
„buřty“, apod. – zinko-
uhlíkové, alkalické, 
atd. – vrátnice

  víčka z PET lahví 
sběr na vrátnici 

  osvětlovací zařízení 
jako jsou zářivky, 
výbojky či zařízení 
pro šíření či řízení 
osvětlení; klasické 
žárovky – vrátnice

  odpady s obsahem 
drahých kovů včetně 
autokatalyzátorů 
klasický výkup

  elektroodpad 
sběrné místo přes 
vrátnici, kde je 
vyvěšen i seznam 
všeho, co do 
elektroodpadu patří

Rádi od Vás odebereme: 

15. kolo od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018

NA PODPORU SBĚRU 

ZÁJMOVÝCH ODPADŮ 

POKRAČUJE 15. KOLEM!

od začátku školního roku 

přes Tři krále do konce ledna

PERMANENTNÍ

15. kolo hned od 1. září 2017 
14.  kolo skončilo 31. srpna 2017 

(slosování a vyhlášení 14. kola – 26. září 2017)

ŠKOLY a JINÉ TÝMY
Nejlepší školy/týmy obdrží poukazy na nákup 
věcí souvisejících s tříděním odpadů a další ceny. 
Bodovací pravidla jsou stejná jako u jednotlivců. 
JEDNOTLIVCI
Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady, se 
dostane do slosování (27. února 2018) o věcné ceny
1. cena: tablet Lenovo Tab3 7 Essential 7" 
2. cena: fotoaparát Nikon Coolpix A10 
3. cena: mobilní telefon Alcatel Onetouch 5010D 
další ceny: předplatné Xantypy, reklamní předměty 
Kovohutí, atd.
Odpady odevzdávejte na vrátnici / recepci 
(evidence – potvrzení). 

Do slosování se můžete dostat vícekrát. Jeden 
soutěžící může být mezi vylosovanými výherci 
1× – stále však platí, čím více odpadů, tím větší 
šance vyhrát.

Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za:
  1 olověnou autobaterii (5 bodů) či 1 olověný 

záložní zdroj (5 bodů) či 1 olověnou 
motocyklovou (malou) baterii (3 body)

  1 ks elektroodpadu (3 body) či 1 ks osvětlovacího 
zařízení = žárovky, zářivky, úsporky, výbojky (vše 
za 3 body)

  1 ks odpadu s obsahem drahých kovů (4 body) 
či 1 autokatalyzátor (5 bodů)

  5 baterií-suchých článků (1 bod)
  100 víček z PET lahví (1 bod)

Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů 
– celkoví i podle kategorií odpadů.
Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.


