Pevně věříme, že naše nářadí dělá život našich uživatelů jednodušší, hezčí a bezpečnější.
Nikdy nebudeme spokojeni se stávajícími standardy, proto vyvíjíme „jiné“ utahovací nářadí
jako je například ráčna Zyklop a ráčnový klíč Joker.

Milujeme inovace.
Milujeme design.
Milujeme rock.

Rebelem během studia? Rebelem při práci!

Jsi studentem VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
nebo VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou?
Studuješ technický obor?
Myslíš již teď na budoucnost?
Zajímá Tě možnost spolupráce s největší firmou na Bystřicku,
kde bys mohl zúročit nabyté zkušenosti?
Pak neváhej a získej u nás podrobnější informace!

Wera Ti nabízí:
• možnost získat stipendium dle prospěchu a ročníku
• placenou povinnou praxi přímo ve společnosti
• přednostní nábor na letní brigádu již od 16 let
• pracovní obuv a oděv na náklady firmy
• možnost nástupu do zaměstnání

Chcete se stát rebelem?

Hledáme správné kandidáty (m/ž), kteří budou
odpovědně, s nadšením a entusiasmem doplňovat
náš tým na pozicích

BUDOUCNOST JE V TECHNICKÝCH PROFESÍCH

Disponent / plánovač senior
Mechanik seřizovač v oddělení montáže a balení
Elektrikář
Obsluha strojů a zařízení
Seřizovač vstřikolisů
Strojní zámečník pro montáž jednoúčelových
strojů
Seřizovač CNC strojů
Pracovník oddělení montáže a balení

Proč Wera Bystřice?

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
593 01 Bystřice n. P.
Tel. 566 590 824
prace@werawerk.cz
www.werawerk.cz

• jsme součástí skupiny, která je díky dlouhodobě úspěšné hospodářské situaci nezávislá
• můžete se stát jedním z Tool Rebelů v podniku vyznamenaném v Německu jako TOP Innovator
• můžete se spolu s námi podílet na budoucích projektech
• budete moci zažít pocit úspěchu a sounáležitosti s naším Wera-týmem
• nabízíme Vám 25 dní dovolené a další benefity

Na co se můžete těšit:

• 650 kolegů pracujících u Wery
• inovativní utahovací nářadí pro profesionální použití, se kterým se můžete bez obav ztotožnit
• výkon práce na národní i mezinárodní úrovni
Pokud jsme ve Vás vzbudili zájem, kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových
stránek nebo osobně na našem personálním oddělení. Těšíme se na Vás!

