
Již od roku 1930 vyrábí skupina firem MHZ vysoce kvalitní výrobky v oblasti dekorace, 
vnitřní ochrany proti slunci i produkty pro venkovní stínění, s atraktivním designem a 
zhotovení na míru podle zadání a požadavků našich zákazníků. 

S našimi více než 1.200 zaměstnanci jsme mezinárodně úspěšnou společností a dodáváme 
zákazníkům nejen v Evropě. Naše produkty vyrábíme celkem v 9 závodech v Německu, 
Francii a České republice. 

Mezi naše hlavní výrobky patří zejména plisé, horizontální i vertikální žaluzie, římské rolety, 
záclony a závěsy, markýzy, stínicí fólie, kovové závěsy a sítě proti hmyzu. 

Pro připravované navýšení výroby v našem závodě přijmene pracovníky do 

dvousměnného provozu na pozici: 

Mechatronik / Elektrotechnik / Elektromechanik 

Náplň práce: 

 seřizování, údržba a opravy výrobních prostředků a zařízení 
 pravidelné kontroly objektů a technologií 
 sledování platnosti revizí a zákonných prohlídek vyhrazených zařízení a zajištění 

provedení kontrol v řádných termínech 
 zpracování podkladů pro návrh plánu oprav 
 řešení technických změn 
 zajišťování náhradních dílů 

Požadujeme: 

 vyučen v oboru mechatronik / elektrotechnik / elektromechanik 
 vyhláška č. 50/1978 Sb. §6 
 manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, časovou flexibilitu, asertivitu a 

pozitivní přístup 
 znalost německého jazyka na komunikativní úrovni 
 znalost práce na PC (MS Office, Excel) výhodou 
 praxe v oboru výhodou 

Nabízíme: 

 mzda dle dohody 
 práci ve stabilní a prosperující společnosti 
 moderní a čisté pracovní prostředí 
 práci ve dvousměnném provozu 
 fixní měsíční odměnu za práci ve dvousměnném provozu 
 příplatek za práci ve dvousměnném provozu 
 celkem 5 týdnů dovolené 
 příspěvek na stravování (stravenky) 
 vánoční odměny (dle hospodářského výsledku firmy) 
 zvýhodněný zaměstnanecký tarif na volání a mobilní data 
 možnost nákupu vyráběného sortimentu za zvýhodněné ceny 
 nad rámec zákonných předpisů nabízíme z našeho firemního katalogu možnost 

vlastního výběru pracovního oblečení 



 další sociální benefity dle koncernových pravidel MHZ 

V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici: 

 pošlete svůj životopis na e-mailovou adresu: martina.sugarova@mhz-cz.cz 
 nebo volejte na telefonní číslo: +420 352 355 022 - p. Sugárová 
 nebo nás navštivte osobně na adrese: MHZ Hachtel Czech s.r.o., Svatavská cesta 

1997, 358 01 Kraslice 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče 

 


