
KDO JSME 

Hledáte zajímavé zaměstnání?  
Dlouhodobou perspektivu? 

Dobře placenou práci?  
Korektní přístup? 

 

Připojte se k týmu 

Společnost Franklin Electric byla 

založena v roce 1944. Z malé firmy 

na výrobu motorů se Franklin 

Electric vypracoval na předního 

světového výrobce ponorných 

elektromotorů, čerpadel, pohonů a 

ovládacích prvků pro systémy 

vodního i palivového čerpání. Se 

sídlem ve Fort Wayne (USA) a s 

více než 3500 zaměstnanci po 

celém světě Franklin Electric 

dodává výrobky do všech koutů 

světa z více než 25 výrobních a 

distribučních zařízení. Ty se na-

cházejí ve Spojených státech, 

Mexiku, Německu, ČR, Itálii, JAR, 

Japonsku, Austrálii a Číně. 

Evropská skupina zaměstnává 

asi 900 lidí. Všechna výrobní i 

administrativní zařízení splňují 

normy ISO 9001: 2008 a jsou hrdé 

na výrobu vysoce kvalitních a 

spolehlivých produktů, které splňují 

náročné požadavky zákazníků. 

Evropská skupina je také zodpo-

vědná za distribuci výrobků i 

služeb v Evropě, Africe i na území 

Blízkého a Středního východu. 

 

Brněnský závod byl založen v 

roce 1994 v areálu MEZ a ze 

začátku se věnoval obrábění dílů k 

menším ponorným motorům. 

Výroba se následně rozšířila i o 

výrobu speciálních kabelů a obrá-

bění dílů pro větší motory. 

V roce 2003 došlo k přestěhování 

do nové haly ve Slatině na ulici 

Hviezdoslavova a zahájení výroby 

statorů. A odtud byl již krůček k 

montáži kompletních motorů. 

Dalším velkým rozšířením závod 

prošel v roce 2014, kdy obrábění 

dílů bylo přestěhováno do budovy 

v Modřicích a na uvolněné místo 

se začala přesouvat montáž moto-

rů z německého Wittlichu. 

CO DĚLÁME 

KOHO HLEDÁME 
 

CNC OBRÁBĚČE KOVŮ 
 

Kolegy na obsluhu CNC strojů ve dvou- nebo 
třísměnném provozu.  
 
Co byste měli na starosti? 
• obsluhu CNC stroje (soustruh/fréza) 
• základní údržbu a výměnu nástrojů 
• kontrolu a měření vyráběných kusů 
• práci s technickou dokumentací 

 
Měli byste: 
• mít absolvovaný SŠ/SOU obor nebo 

rekvalifikační kurz zaměřený na obsluhu CNC 
• být pracovití, manuálně zruční a zodpovědní 
• být ochotní pracovat ve směnném provozu 

Franklin Electric spol. s r.o. vyrábí 

zapouzdřené i převinutelné ponorné 

motory. Tyto motory slouží pro pohon 

ponorných čerpadel, která se instalují 

do hlubokých vrtů na pitnou vodu. 

Vyrábíme jednotlivé součásti a celé 

motory pak i v našem závodě 

montujeme. 

CO NABÍZÍME 
• práci na HPP v kmenovém stavu (Bez agentur 

práce! Nevyužíváme agenturní zaměstnávání!) 
• stabilitu a perspektivu práce do budoucna 
• moderní, čisté pracovní prostředí 
• zajímavý výrobní program 
• důkladné zaškolení 
• solidní a otevřený přístup zaměstnavatele 
• velmi dobré pracovní ohodnocení + benefity  
       (13. plat, 5 týdnů dovolené, závodní stravování) 
 
 
 

Tak neváhejte a přidejte se k nám! 

KONTAKT: Ing. Jiří Zahradník, 732 445 828, jzahradnik@fele.com 
 

spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1, 627 00 Brno 


