
                                                 
 

 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  vložka 47214 

 

Beton  Brož  s.r.o       IČ:    26943565                   tel.:  +420 544 120 671 e-mail: v.drkal@betonbroz.cz 
Dědina 484                  DIČ:  CZ26943565            fax:     +420 544 120 691 http://www.betonbroz.cz 
683 54 Otnice    mobil: +420 777 223 564  

 

Společnost je certifikována a udržuje integrovaný systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN OHSAS 18001. Společnost 
je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM , ENVI-PAK a je zapojena do projektu ZELENÁ FIRMA. Politika ISM a seznam rizik jsou přístupné na 
www.betonbroz.cz 

Společnost Beton Brož s. r. o. se sídlem v Otnicích, hledá do svého týmu nové pracovníky na pozice: 

Provozní údržbář – zámečník nebo elektrikář  

- příprava a seřízení strojů prostřednictvím malých, středních, ale i generálních oprav  
- identifikace závad a stanovení technologie oprav, práce na dílně 
- údržba a opravárenské práce + zodpovědnost za jejich správnost 
- v případě pozice elektrikář: platné osvědčení o zkoušce min. dle § 6 Vyhl. č.50/78 Sb. 

Strojník lisu 

- předpokladem je zručnost a technické myšlení, znalost automatického provozu výhodou 
- zahrnuje obsluhu stroje pro výrobu betonového zboží, základní opravy a údržbu 
- základní platové hodnocení od 30 200,-Kč/měs. (bez přesčasů a příplatků) 

Obsluha balící linky 

- předpokladem je zručnost a technické myšlení, znalost automatického provozu výhodou 
- zahrnuje obsluhu stroje pro balení betonového zboží, základní opravy a údržbu 
- základní platové hodnocení od 25 700,-Kč/měs. (bez přesčasů a příplatků) 

Pracovník zakázkové výroby 

- zahrnuje výrobu zakázkových betonových výrobků (lavičky, dlažby, květináče…) 
- předpokladem je manuální zručnost 
- jednosměnný provoz 

Řidič VZV – skladník 

- požadujeme praxi v řízení motorového vysokozdvižného vozíku 
- zahrnuje expedici, příp.ukládání betonových výrobků na sklad 
- kontrola kvality a množství nakládaných výrobků  

Nabízíme: 

- práci ve stabilní české společnosti na HPP s možností rozvoje 
- nadstandartní příplatky 
- zaškolení 
- výrazné zaměstnanecké slevy 
- příspěvek na penzijní pojištění 
- příspěvek na stravování 
- zvýhodněné telefonní tarify (i pro členy rodiny) 

V případě zájmu kontaktujte paní Tichou na tel.: 737 285 104, e-mail: ticha@diton.cz. 


