
 

Ve společnosti Kuraray v Holešově vyrábíme bezpečnostní fólie, které se lisují mezi dvě skla. Protože jsou 
dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když jedete autem. 
Naše fólie zachraňují životy – při dopravní nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej pohromadě. Používají se 

také například do oken mrakodrapů, kde zajistí ochranu osob i při zemětřesení. 
Naše práce nás baví a jsme v ní dobří.  

O bezpečnostní fólie je nyní takový zájem, že výrobu rozšiřujeme. Rádi Vás ve svých řadách přivítáme. Přidejte 
se k nám a podílejte se na výrobě produktu, který má smysl a pomáhá zachraňovat lidské životy. 

 

Do našeho týmu v Holešově hledáme  

* OPERÁTORY/ OPERÁTORKY VÝROBY *  
 
Co bude Vaší pracovní náplní 

 příprava a kontrola vstupního materiálu 
 obsluha vytlačovací výrobní linky 
 manipulace s břemeny v rámci pracovních operací 
 příprava obalového materiálu 
 základní obsluha PC 

 
Požadavky z naší strany 

 spolehlivost a pečlivost považujeme za samozřejmost 
 manuální zručnost 
 ochota pracovat v nepřetržitém provozu, 12hod. směny (2 dny ranní + 2 dny noční, 4 dny volna) 
 týmový duch, chuť a zápal do práce – zbylé Vás naučíme 

 
Nabídneme Vám 

 mzdu v prvním roce min. 35 000 Kč 
 mzdu po roce – 36 000 Kč a více - můžete si sáhnout i na vyšší částku, záleží na tom, kolik nového se 

během roku budete chtít naučit  
 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK – 20.000 Kč 
 každý rok navyšujeme mzdy o několik procent – roční valorizace 
 za práci o víkendu, o svátcích a v noci platíme víc, než předepisuje zákon 
 budeme Vám platit rizikové životní pojištění - aby bylo o rodinu postaráno, kdyby se Vám cokoliv 

z jakéhokoliv důvodu stalo  
 dále přispíváme na penzijní a životní pojištění 
 za oběd si doplatíte pouze 22,75 Kč 
 kávy můžete vypít za den, kolik budete chtít 
 5 týdnů dovolené 
 k tomu další odměny - záleží opravdu na Vás, kolik Vám každý měsíc pošleme na účet 
 je u nás čisto, a také přátelský kolektiv 

 
 
 

Nástup   ozvěte se nám, dohodneme se dle Vaší individuální potřeby 

Adresa pracoviště Palackého 516, 769 01 Holešov – Všetuly 

Kontaktní informace Jitka Žalůdková, tel.: +420 725 946 097; mailto:jitka.zaludkova@kuraray.com 

 


