
KOLLMORGEN V MODŘICÍCH 

NABÍRÁ NOVÉ KOLEGY 
DO VÝROBY
AŽ 30 VOLNÝCH MÍST!

V Brně fungujeme již 30 let, vyrábíme 
elektromotory pro zákazníky z celé Evropy 
a rozšiřujeme výrobu!

Jste manuálně zruční?

Učíte se rádi novým věcem?

Dá se na Vás spolehnout?

Co Vám můžeme nabídnout?
      Práce ve výborném kolektivu
     Podporu mistrů a ostatních kolegů při zaučování
     25 dní dovolené
     Dotovaná kantýna a výběr z 6 jídel
     Příspěvek na penzijní připojištění
     Výhodný fi remní tarif u mobilního operátora
     Edenred benefi tní kartu
     A další: sportovní a společenské akce, možnost zvyšování kvalifi kace, drogerie 
     Pro zaměstnance ze vzdálenějších lokalit zajišťujeme zdarma ubytování na 6 měsíců

     Náborový příspěvek ve výši 25.000 Kč

Kontaktujte nás:

      zamestnani@kollmorgen.com
      +420 734 395 794, +420 736 626 276
      hr.kollmorgen.cz
      Kollmorgen Brno

nebo se k nám přijďte rovnou podívat 
osobně každou středu v 10 hodin 
– do konce srpna pořádáme 
den otevřených dveří! 
(více informací na druhé straně letáku)

Víte o někom, koho by naše nabídka oslovila? 

Pošlete nám jeho životopis! Po zkušební době Vám vyplatíme bonus 25.000 Kč!



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V KOLLMORGEN

KAŽDOU STŘEDU AŽ DO KONCE SRPNA 2021

   Adresa:   CT Park, Evropská 864, Modřice     Čas:   10:00 (délka zhruba 60 – 90 min)
14:30 (délka zhruba 60 – 90 min)

Stačí nám poslat krátkou informaci na: zamestnani@kollmorgen.com.

Představíme společnost a produkty, provedeme Vás po výrobě, 
zodpovíme otázky.

Jak se k nám dostanete:

Autem: Sídlíme v CT Parku před Želešicemi, najdete nás na konci areálu CT Park – velká 
tmavě-šedá budova s modrým nápisem Kollmorgen na střeše. Zaparkovat můžete přímo 
před budovou. 

Autobusem: Z Brna odjíždí autobus ze zastávky před vchodem do Vaňkovky (ulice Úzká) 
nebo Ústřední hřbitov. Autobus má označení CTP Modřice (nejedná se o autobus MHD). 
Jezdí zdarma. 

V případě dalších dotazů využijte, prosím, kontakty na přední straně.

Děkujeme a těšíme se až Vás osobně přivítáme!
            Personální oddělení 

Hledáte práci ve výrobě a rádi byste se nejdříve 
podívali na své budoucí pracoviště? 

Víte o někom, koho byste chtěli vzít s sebou 
– bývalý kolega, kamarád nebo někdo z rodiny, 
kdo taky hledá práci?


