
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení  

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  

• Samostatnost 

Formovna Slévárenský dělník – operátor výtluk (roštu) 

Vykonává práce související se slévárenskou výrobou.  

Jedná se o práci v 3 směnném provozu od pondělí do pátku.  

Délka směny 7,5 hod. + 0,5 neplacená přestávka. 

Náplň práce: 

• Práce s hydraulickými nůžkami při 

oddělování odlitků 

• Odděluje a stahuje odlitky do 

připravených palet 

• Zodpovídá za nastavení roštu 

• Separuje neshodné odlitky 

• Ovládá pás Magaldi a Vibradrum 

• Zodpovídá za kontrolu a výměnu 

bunkru u magnetického separátoru 

kovu 

• Označuje plné palety plechovou 

průvodkou se zakázkovým číslem 

 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 15 000 Kč hrubého  

     (13 500 základ + 1500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 15 800 Kč – 16 000 Kč 

hrubého 

     (14 300 - 14 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 

jídla za odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

• Při dobré pracovní morálce a dobrých pracovních 

výsledcích možnost kariérního růstu 

Rošt 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení  

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  

• Samostatnost 

Formov
na 

Slévárenský dělník – operátor jaderny 

Vykonává práce související se slévárenskou výrobou při výrobě jader.  

Jedná se o práci v nepřetržitém provozu.  

Délka směny 11,5 hod. + 0,5 neplacená přestávka. 

Náplň práce: 

• Vyrábí jádra na výrobních zařízeních 

podle pracovního postupu. 

• Přepravuje jádra na různá úložiště ve 

slévárně dle instrukcí nadřízeného. 

• Barví jádra podle pracovního 

postupu pro barvení jader. 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 15 000 Kč hrubého  

     (13 500 základ + 1500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 15 800 Kč – 16 000 Kč 

hrubého 

     (14 300 - 14 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 

jídla za odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

• Při dobré pracovní morálce a dobrých pracovních 

výsledcích možnost kariérního růstu 

Jaderna 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení nebo středoškolské vzdělání  

• Praxe na operátorské pozici ve 

slévárně alespoň 6 měsíců 

• Znalost slévárenských technologií 

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  samostatnost 

• Znalost práce na PC 

 

Slévárenský dělník – operátor formovny 
Obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další 

odborné práce při výrobě pro slévárenskou výrobu.  

Jedná se o práci v 3 směnném provozu od pondělí do pátku.  

V současné době se instaluje 2. formovací linka. Výroba na 

této lince bude zahájena na začátku roku 2017. 

Náplň práce: 

• Zajišťuje plynulý chod linky 

• Zajišťuje preventivní údržbu stroje 

• Nastavuje a připravuje odlévací 

zařízení 

• Provádí opravy a výměny žlabů 

• Zajišťuje odběry vzorků pro 

chemickou analýzu 

• Zapisuje data do SPC diagramů 

• Provádí dozor a zápisy hodnot 

induktoru odlévacího zařízení vč. 

chladících systémů 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 16 400 Kč hrubého 

    (14 900 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 17 200 Kč – 18 500 Kč hrubého 

    (15 700 – 17 000 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 jídla 

za odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na přechodné ubytování (pro 

zaměstnance pracující  nebo se připravující na 

pozici a s bydlištěm vzdáleném více jak 100  km od 

Brna) ve výši 3 000 Kč 

Formovna 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení nebo středoškolské 

vzdělání  

• Praxe na operátorské pozici ve 

slévárně alespoň 6 měsíců 

• Znalost slévárenských technologií 

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  samostatnost 

• Znalost práce na PC 

Slévárenský dělník – tavič 

Náplň práce: 

• Obsluhuje elektrické pece 

• Zajišťuje opravy vyzdívek a pánví 

• Čistí a opravuje žlábky tekutého 

kovu a struskového žlábku 

• Provádí zápisy do provozního 

deníku 

• Distribuuje tekutý kov 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 17 500 Kč hrubého  

    (16 000 základ + 1500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 18 300 Kč – 20 000 Kč hrubého 

     (16 800 - 18 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Mzda při dosažení maxima v matici kompetencí, nejdříve 

však po 12 měsících 25 000 Kč  

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 jídla za 

odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na přechodné ubytování (pro zaměstnance 

pracující  nebo se připravující na pozici a s bydlištěm 

vzdáleném  více jak 100  km od Brna) ve výši 3 000 Kč 

Tavírna 
Tavič či operátor tavírny vykonává odborné činnosti při tavení 

kovů v tavících zařízeních. Manipuluje se surovinami, 

uskladňuje je, dávkuje je do vsázkových košů dle 

předepsaných receptur.  

Jedná se o práci v 3 směnném provozu od pondělí do pátku.  

Již v letošním roce se však plánuje přechod na provoz 

nepřetržitý. Délka směny 7,5 hod. + 0,5 neplacená přestávka. 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení  

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  

• Samostatnost 

Formovna Slévárenský dělník – operátor broušení 

Náplň práce: 

• Seřizuje a obsluhuje brousicí či 

tryskací stroje 

• Provádí práce nutné při broušení 

kovových součástí, dílů strojů a 

nástrojů. 

• Obsluhuje různé typy stojanových a 

ručních brusek. 

• Provádí samokontrolu své práce. 

Odstraňuje stopy po nálitcích, vtocích a zářezech, případné 

obrušuje dělící roviny dle technologických postupů, a to bud 

strojním nebo ručním broušením.  

Jedná se o práci v 3 směnném provozu od pondělí do pátku. 

Rotace směn je rozdělena na ranní a odpolední nebo pouze noční. 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 15 000 Kč hrubého  

     (13 500 základ + 1500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 15 800 Kč – 16 000 Kč 

hrubého 

     (14 300 - 14 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 

jídla za odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

Brusírna 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení  

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  

• Samostatnost 

Formovna Slévárenský dělník – operátor finální kontroly 

Náplň práce: 

• Zabezpečuje výstupní kontrolu 

hotových výrobků 

• Zabezpečuje plynulý tok hotových 

výrobků z výroby do expedičního 

skladu 

• Zabezpečuje balení hotových 

výrobků 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 15 000 Kč hrubého  

     (13 500 základ + 1500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 15 800 Kč – 17 000 Kč 

hrubého 

     (14 300 - 15 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 

jídla za odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

Finální 
kontrola 

Zabezpečuje převzetí, výstupní kontrolu, manipulaci a balení 

hotových výrobků a podílí se předepsaným způsobem na expedici 

hotových výrobků k zákazníkovi. 

Jedná se o práci v 3 směnném provozu od pondělí do pátku. 

Rotace směn je rozdělena na ranní a odpolední nebo pouze noční. 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení nebo středoškolské vzdělání 

• Svářečský průkaz 

• Znalost hydrauliky a pneumatiky 

• Znalost slévárenských strojů a 

zařízení výhodou 

• Řidičský průkaz obsluhy MV výhodou 

• Znalost strojního obrábění výhodou 

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost, samostatnost 

Strojní údržbář 

Provádí opravy, sestavování, seřizování, oživování, 

zkoušení a revize širokého sortimentu přístrojů, 

strojů a zařízení 

Jedná se o práci ve 4 směnném nepřetržitém 

provozu. Délka směny 11,5 hod. + 0,5 hod 

neplacená přestávka  

 

Náplň práce: 

• Provádí operativní opravy 

slévárenských strojů a zařízení 

• Provádí preventivní údržbu strojů dle 

plánu 

• Inovuje stávajících zařízení 

• Instaluje nová zařízení 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 17 500 Kč hrubého 

     (16 000 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 18 300 Kč – 20 000 Kč hrubého 

    (16 800 – 18 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Mzda při dosažení maxima v matici kompetencí 22 000 - 

25 000 Kč   

    (20 500 – 23 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 jídla za 

odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

Údržba 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení nebo středoškolské vzdělání 

• Svářečský průkaz výhodou 

• Vyhl. 50 

• Znalost slévárenských strojů a 

zařízení výhodou 

• Řidičský průkaz obsluhy MV výhodou 

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost, samostatnost 

Elektrikář 

Provádí opravy, sestavování, seřizování, oživování, zkoušení 

a revize širokého sortimentu přístrojů, strojů a zařízení 

Jedná se o práci ve 4 směnném nepřetržitém provozu. Délka 

směny 11,5 hod. + 0,5 hod neplacená přestávka  

 

Náplň práce: 

• Provádí operativní opravy 

slévárenských strojů a zařízení 

• Provádí preventivní údržbu strojů dle 

plánu 

• Inovuje stávajících zařízení 

• Instaluje nová zařízení 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 17 500 Kč hrubého 

     (16 000 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 18 300 Kč – 20 000 Kč hrubého 

    (16 800 – 18 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Mzda při dosažení maxima v matici kompetencí 22 000 - 

25 000 Kč   

    (20 500 – 23 500 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 jídla za 

odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

Údržba 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

Požadujeme: 

• Vyučení nebo středoškolské 

vzdělání  

• Praxe na obdobné pozici výhodou 

• Znalost slévárenských technologií 

výhodou 

• Dobrá pracovní morálka 

• Pečlivost,  samostatnost 

• Znalost práce na PC 

Inspektor kvality 

Náplň práce: 

• Podle Plánu zkoušek u provádí 

po odebrání z výrobní linky 

kontrolu tvrdosti, výskytu zákalky 

a slévárenských vad tak, aby se 

předešlo vyrobení většího počtu 

neshodných výrobků, než je 

technologicky nutné. 

• Vede záznamy o zkouškách 

• Provádí zkoušky tvrdosti, zkoušky 

pilníkem, zkoušky TPV, 

ultrazvukem apod. 

• Pečuje o provozní a technickou 

dokumentaci 

• Pečuje o měřící a kontrolní 

techniku 

Provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. 

Jedná se o práci v 3 směnném provozu od pondělí do pátku.  

Délka směny 7,5 hod. + 0,5 neplacená přestávka. 

Nabízíme: 

• Nástupní mzda 15 000 Kč hrubého  

     (13 500 základ + 1500 osobní příplatek) 

• Mzda po zk. době 15 800 Kč – 16 600 Kč hrubého 

     (14 300 - 15 100 základ + 1 500 osobní příplatek) 

• Docházkový bonus za neabsenci ve výši 6% 

• Čtvrtletní výrobní bonus (2 000 Kč – 9 000 Kč) 

• Příspěvek na stravování v závodní jídelně na 2 

jídla za odpracovaný den 

• 5 týdnů dovolené 

Kvalita 



KONTAKT NA PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ 

Petra Chmelařová 

HR Manager 

Tel.: 544 509 967 

E-mail: petra.chmelarova@feramo.cz 

 

Lenka Lupačová 

HR Specialista 

Nábory THP pracovníků 

Tel.: 544 509 958 

E-mail: lenka.lupacova@feramo.cz 

Monika Landlová 

HR Specialista 

Nábory dělnických pozic 

Tel.: 544 509 989 

E-mail: monika.landlova@feramo.cz 

 


