
METMO s.r.o. 
Kozomín 501, 277 45 Kozomín 
Od roku 2017 přináší společnost METMO nové dimenze při vytváření vysoce kvalitních 
a přizpůsobených kovových konstrukcí pro nastavitelný kancelářský nábytek: kombinace 
nejmodernějších výrobních technik pro nohy a rámy s předními partnery z globálního mechanického  
a elektronického průmyslu. 
Staňte se součástí naší společnosti, aktuálně rozšiřujeme náš tým.  

0822 
MPan 

HLEDÁME PRACOVNÍKY/PRACOVNICE NA POZICI: 

OPERÁTOR/KA  
práce je vhodná pro ženy i muže  

Náplň práce: 

• výroba komponentů a výrobků dle instrukcí a pracovních pokynů 
• ruční montáž polotovarů 
• ruční manipulace s kovovým materiálem, díly a výrobky 
• obsluha řezacího laseru, svářecího robota v kabině, práškové lakovny 
• obsluha zařízení motor linky a manipulace s elektro-komponenty 
• balení a kompletace výrobků 
• zaškolení a práce dle instrukcí a pracovních pokynů 

Očekáváme od Vás: 

• jste manuálně zručný/á s chutí do práce 
• jste spolehlivý/á a pečlivý/á 
• rád/a pracujete samostatně nebo v týmu 
• schopnost obsluhovat stroje a zařízení dle instrukcí 
• schopnost přijímat nové poznatky, flexibilita 
• zájem pracovat na směny 

Nabízíme: 

• práci na HPP, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení 
• zajímavé finanční ohodnocení  
• příspěvek na dopravu       
• 25 dní dovolené 
• 1 den zdravotního volna  
• stravenkový paušál 
• občerstvení na pracovišti 
• dovážené dotované obědy 
• práci na SMĚNY  

(nyní ranní směna 06:00 - 14:30, část procesů - dvousměnný provoz ranní a odpolední) 
• čisté pracovní prostředí 
• firemní pracovní oblečení a jeho údržba – plně hrazena firmou 
• firemní akce 
• pracoviště: Kozomín – logistický park CT Park Prague u Kralup n. Vltavou 
• nenabízíme svoz a nezajišťujeme ubytování 

NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU. Na kvalitní a šikovné uchazeče se zájmem o výrobu rádi počkáme. 
Zaujali jsme Vás? Tak to jsme moc rádi a těšíme se na Vás.  
Kontaktní osoba: Marika Pančáková – HR Specialist, telefon: +420 606 043 132 
e-mail: marika.pancakova@metmo.com  
 

http://www.metmo.com/
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