
               
 

Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany,  
IČ: 25396480  

nabízí volné pracovní místo na provozovně Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42 
 

   PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 
Požadujeme: 

• Vyučení v oboru strojní zámečník (popř. v příbuzném oboru) 

• Praxe min. 3 roky ve strojírenském oboru nebo potravinářské výrobě 

• Výhodou svářečský průkaz, VZV, ŘP, případná kvalifikace v oboru elektro, základní 
znalost práce na PC 

 
Náplň práce: 

• Preventivní a periodická údržba strojního zařízení pro zpracování drůbežího masa 

• Seřizování a odstraňování závad na strojním zařízení 

• Pracovní doba 8 hod nebo 12 hodinové směny 
Mzda minimálně 25 500 Kč 

 
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
Požadujeme: 

• Vyučení v oboru elektro-silnoproud nebo slaboproud (maturita vítána), platné osvědčení 
dle vyhl. 50, základní znalost práce na PC  

• Praxe min. 2 roky ve strojírenském oboru nebo potravinářské výrobě 

• Výhodou svářečský průkaz, VZV, ŘP, případná znalost z oblasti zámečnické údržby, 
opravy strojního zařízení 

 
Náplň práce: 

• Preventivní a periodická údržba elektro součástí strojního zařízení pro zpracování 
drůbežího masa, elektro součástí budov, včetně rozvoden NN 

• Odstraňování závad na elektro součástech strojního zařízení, seřízení a nastavení strojů 
po stránce elektroinstalační 

• Pracovní doba Po – Pá ve 12-ti hodinových směnách 
Mzda minimálně 31 500 Kč 
 
 
Nabízíme: 

• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr v perspektivní a stabilní potravinářské společnosti 

• Zodpovědnou a zajímavou práci 

• Možnost dalšího zaškolování a vzdělávání v daném oboru 

• Cílové motivační měsíční odměny 

• 2xročně vyplácení mimořádné odměny jako podílu na hospodaření společnosti 

• Stravování v závodní jídelně - obědy, večeře za cenu 15 Kč 

• 25 dnů dovolené, příspěvek na dopravu, na penzijní připojištění, naturální výhody 

• Odměnu formou čerpání z „Bonus programu“ ve výši 4 500 Kč/rok 

• Nástup možný ihned 
 
 
V případě zájmu kontaktujte vedoucí personálního oddělení: 
Bohuslava Al-Yousefová, Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Chrlická 522, Modřice, PSČ 664 42 
Telefon: 544 529 117, Mobil:  724 724 868, e-mail:bohuslava.al-yousefova@voddrubez.cz 
 
nebo technického náměstka: 
Ing. Petr Langer, Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Chrlická 522, 664 42 Modřice 
Telefon: 544 529 030, Mobil: 724 724 840, e-mail: petr.langer@voddrubez.cz 


