
 

Pipelife is part of the Wienerberger Group 

 Chceš být součástí silné a stabilní nadnárodní společnosti?  

 Chceš mít možnost kariérního růstu?  

 Chceš si za dobrou práci dobře vydělat a získat navíc řadu 
zajímavých benefitů?  

 Chceš využít výhod práce v 12-hodinových směnách? 

Pokud ANO, staň se součástí našeho pracovního týmu. Jsme firma s 
dlouholetou působností na světových trzích. V rámci skupiny 
Wienerberger patříme k předním světovým výrobcům produktů, které 
spoluvytváří životní prostor každého člověka.  Náš výrobek je pro život 
člověka nezbytný, i když mnohdy není vidět. Chceš-li se připojit k úspěšné 
firmě, se stabilní vizí a cílem, nabízíme Ti možnost perspektivního 
zaměstnání na pozici 

Operátor ve výrobě  

Náplň práce: 

 výroba plastových trubek v nepřetržitém provozu ve 12-ti 
hodinových směnách v rytmu 2 ranní směny, 2 noční směny a 4 
dny volno 

 obsluha vytlačovacích linek  

 balení, manipulace, paletizování 

 mezioperační kontrola kvality 

 místo výkonu práce: Otrokovice 

Požadujeme: 

 výuční list  

 min. 1 roční zkušenost s prací v nepřetržitém provozu 

 manuální zručnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost  

 ochota učit se nové věci a zdokonalovat se 

 dodržování pravidel týmové práce  

 flexibilita (nepřetržitý provoz - přesčasová práce) 

 platné řidičské oprávnění pro VZV   

 preferovaná kvalifikace v oboru plastikář, elektrikář, strojní 
zámečník, mechanik-seřizovač  

Nabízíme:  

 nástupní plat dle zkušeností a praxe (od 25.000,- Kč) 

 finanční bonus při plnění výkonnostních ukazatelů 

 garantovaný věrnostní bonus pro nové zaměstnance 

 příplatek ke mzdě za odpracovaný plný fond pracovní doby v 
měsíci 

 příplatek za práci v nepřetržitém provozu 

 podporu ke zvyšování kvalifikace 

 perspektivu dalšího růstu  

 stabilní pracovní smlouvu ve společnosti s dlouhodobou historií 

 široké spektrum dalších zaměstnaneckých benefitů 
 

 

Těšíme se na Tebe! 
 

 
 

 
 

Pipelife je přední světový výrobce 

plastových potrubních systémů. 

Jsme přítomní ve 26 zemích světa.  

Pipelife je součástí nadnárodní 

skupiny Wienerberger! 

 
Písemnou žádost se stručným 

životopisem a dosavadní praxí zasílejte 

prosím na e-mailovou adresu 

lenka.kunzova@pipelife.com. 

  

Pipelife Czech s.r.o. 

Kučovaniny 1778 

765 02 Otrokovice 

 
Lenka Kunzová 

personalista 
T:  577 111 265 
M: 603 144 902 

 
lenka.kunzova@pipelife.com 

www.pipelife.cz 
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