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P.R. článek 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 14. 09. 2017 

 

Kovohutě Příbram zvýšily čtvrtletní odměny o 3 procenta 
 

Vedení společnosti rozhodlo vzhledem ke kvalitním výkonům zaměstnanců a letošním dobrým 

výsledkům firmy o zvýšení prémiové sazby pro výpočet čtvrtletních odměn za celé první 

pololetí 2017 u všech profesí, a to o 3 %. 

 

Na čtvrtletních odměnách bylo díky tomuto navýšení vyplaceno v červenci 2017 o 1,5 mil. Kč 

více. Celkové mzdové prostředky za prvních sedm měsíců letošního roku vzrostly o 4,8 %, 

průměrné mzdy se zvýšily o 3,9 % a u dělnických profesí dokonce o 4,3 %. 

 

Kovohutě odmění konkrétní osoby motivačním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč za získání 

nového zaměstnance, který bude pak v podniku pracovat minimálně 6 měsíců. 

 

Náborový příspěvek ve výši 5 000,- Kč pak získá nový zaměstnanec, když bude v Kovohutích 

pracovat více než 6 měsíců. 

 

Pro potenciální uchazeče o zaměstnání a širokou veřejnost včetně škol připravujeme Den 

otevřených dveří Kovohutí v sobotu 23. září 2017 od 09:00 do 12:00, kdy Vás zaměstnanci 

společnosti provedou provozy podniku. Exkurze pro opravdové zájemce je pak možné 

po dohodě opakovat i v dalších termínech. 

 

INZERCE – Pro doplnění našeho pracovního týmu hledáme zaměstnance na tyto pozice: 

 hutník – 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 

 valcíř – požadujeme – vyučení v technickém oboru; výhodou = znalost práce 

s měřidly, oprávnění k obsluze plynového zařízení a svářečské zkoušky; mzda 

včetně čtvrtletních odměn cca 23 000,- Kč 

 lisař – požadujeme – vyučení v technickém oboru; výhodou = znalost práce 

s měřidly, oprávnění k obsluze plynového zařízení, svářečské zkoušky a oprávnění 

k řízení VZV; mzda včetně čtvrtletních odměn cca 23 000,- Kč 

 Nabízíme: 

o zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou působností v dané oblasti 
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o práci na hlavní pracovní poměr 

o možnost dalšího vzdělávání 

o pracovní oděv a další osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) – praní 

a údržba 

o příspěvek na životní a penzijní pojištění po zkušební době 

o dotované závodní stravování – aktuálně 24,- Kč za oběd 

o příspěvek na kulturní a sportovní aktivity 

o zajištění a úhrada očkování proti chřipce 

o pracovní doba v průměru 19 směn v měsíci (hutníci) 

o 5 týdnů dovolené 

o nadstandardní zdravotní program pro zaměstnance „Systémová podpora 

zdraví“ s Klinikou pracovního lékařství Praha 

 

 
 

S pozdravem 
 

Ing. Miroslav Jarolímek 

marketingový manažer 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 

tel.: +420 318 470 311 

fax: +420 318 470 254 

e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
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