
Společnost Šmeral Brno a.s. do svého týmu hledá nové spolupracovníky za pozice: 
 

Kontaktní osoby: Zuzana Kadlecová, Denisa Havránková, Tel: 532 167 335, Email: osobni@smeral.cz, kadlecova@smeral.cz, www.smeral.cz 

MONTÉR 
 montážní pracovník s praxí v kusové výrobě 

 kompletace celků, regulování, broušení, lícování 

 čtení výkresové dokumentace 

 vazačský průkaz 

 

SOUSTRUŽNÍK 
 na velké soustruhy SUI 250, SR 1600 

 praxe v kusové výrobě 

 čtení výkresové dokumentace a měření 

 

KARUSELÁŘ 
 klasický karusel SKQ 12 

 praxe v kusové výrobě 

 čtení výkresové dokumentace a měření 

 

NÁSTROJÁŘ 
 opravy, údržba a seřízení postupových, střižných nástrojů a 

náhradních dílů 

 

STROJNÍ ZÁMEČNÍK 
 práce s ruční bruskou, fortunou 

 zámečnické práce  

 

FRÉZAŘ 
 obsluha CNC frézovacího centra (Ferrari)  

 samostatné seřízení, obsluha a plnění pracovních úkolů na stroji 

 spolupráce při organizaci a optimalizaci výroby na daných strojích  

 

HORIZONTKÁŘ 
 obsluha souřadnicové vyvrtávačky WKV 100 

 samostatné seřízení, obsluha a plnění pracovních úkolů na stroji 

 spolupráce při organizaci a optimalizaci výroby na daných strojích  

 
SVÁŘEČ 

 praxe a zkušenosti s drážkováním uhlíkovou elektrodou, 

svařováním s náhřevem a práce s většími tloušťkami plechu 

 pouze s platnou certifikací dle EN ISO 9606-1 či EN 287-1 pro 

metodu svařování MAG – 135 

 další metody 141, 111 výhodou 

 
Požadujeme: 

 Výuční list, SŠ vzdělání technického typu 

 Zkušenost z prostředí výbory na daných strojích  

 Výbornou znalost čtení technické dokumentace  

 Důslednost a technickou zdatnost  

 Samostatnost, zodpovědný přístup k práci  

 Ochotu pracovat ve vícesměnném provozu  

 

 
Nabízíme: 

 zázemí stabilní společnosti s nadnárodní působností  

 práce na HPP 

 zajímavé mzdové i pracovní podmínky včetně motivační složky 

mzdy 

 školení, zvyšování kvalifikace  

 systém firemních benefitů (5 týdnů dovolené, příspěvek na 

stravování, příspěvek na rekreaci pro zaměstnance i jejich děti, 

očkování zdarma a další)  
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KONSTRUKTÉR TVÁŘECÍCH STROJŮ 
 
Popis pracovní činnosti: 
 

 zpracování výkresové dokumentace tvářecích strojů 

 vývoj nových řešení a optimalizace stávajících řešení 

 jednání s dodavateli a zákazníky 

 vedení přiřazených projektů a komunikace napříč společností 

 
KONSTRUKTÉR NÁSTROJŮ 

 
Popis pracovní činnosti: 
 

 zpracování výkresové dokumentace nástrojů 

 vývoj nových řešení a optimalizace stávajících řešení 

 jednání s dodavateli a zákazníky 

 vedení přiřazených projektů a komunikace napříč společností 

 
 
Požadujeme:  
 

 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření  

 znalost Autocad, MS Office 

 znalost SolidWorks nebo jiného 3D modeláře výhodou 

 řidičský průkaz sk. B 

 zkušenosti na pozici konstruktéra výhodou 

 cizí jazyk výhodou 

 vhodné pro absolventy 

 orientace ve výkresové dokumentaci, samostatnost a komunikace 

na dobré úrovni 

VEDOUCÍ TECHNOLOGIE  
 

 schopnost řídit kolektiv, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, 

rozhodnost  

 
VÝROBNÍ TECHNOLOG 

 
 se zaměřením na tvorbu technologických postupů  

 
TECHNOLOG PRO ZPRACOVÁNÍ A TVORBU DÍLENSKÝCH 

KUSOVNÍKŮ 
 
 

PALIČ  
 
 

 
 

 
Nabízíme: 
 

 zázemí stabilní společnosti s nadnárodní působností  

 práce na HPP 

 zajímavé mzdové i pracovní podmínky včetně motivační složky 

mzdy 

 školení, zvyšování kvalifikace  

 systém firemních benefitů (5 týdnů dovolené, příspěvek na 

stravování, příspěvek na rekreaci pro zaměstnance i jejich děti, 

očkování zdarma a další)  
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