
 
 
 

PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT NÁŠ ZÁVOD 
 

 V současné dob ě hledáme vhodné kandidáty na tyto pozice:  

 

DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE (možnost částečného 

úvazku, také na víkendy, vhodné pro studenty) 
Směnné režimy:  
- nepřetržitý provoz: 12ti hod směny (15 směn + 15 dní volna v měsíci), pracovní doba 6 - 18 hod, 18 - 6 hod 
 

KONTROLA KVALITY - ROZHODOVÁNÍ O VÝR. DÁVKÁCH 
- 12ti hodinový nepřetržitý provoz (denní/noční směny), oddělení kvality - rozhodování o výrobních dávkách, 
provádění auditů, datová analýza. 
Hlavní kvalifikační požadavky: vyučení/SŠ, komunikativní osobnost s autoritou, organizační schopnosti, 
schopnost rozhodovat se, uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word) 
 

VZHLEDOVÁ KONTROLA – SPOLEHLIVOSTNÍ TESTY 

- pro oddělení kvality – 12 hod denní směny (nepřetržitý provoz), popř. 8 hod ranní směny - práce v laboratoři - 
vzhledování a provádění spolehlivostních testů. 
Hlavní kvalifikační požadavky: kvalifikace v oboru elektro, osvědčení vyhl. 50/1978 Sb. (kvalifikaci 
umožníme/zajistíme) 
 

SEŘIZOVAČ - ELEKTROMECHANIK 

- pro 8 hodinovou pracovní dobu, pro nepřetržitý provoz 
Hlavní kvalifikační požadavky: vyučení/SŠ v oboru elektro  
 

NABÍZÍME: 
- FIREMNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU (pro 12hod nepřetržitý provoz) z okruhu cca 50 km 
od Lanškrouna  – Šumperk, Česká Třebová, Svitavy, Zábřeh, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, 
Radiměř, Rychnov na Moravě, Damníkov, Jablonné nad Orlicí a další místa.  

- NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 10 000,- Kč 
- práci s moderními technologiemi v příjemném a čistém prostředí 
- základní mzda se navyšuje po 3, 6 a 12 měsících 
- variabilní složka mzdy, měsíční bonus za docházku 
- výrazný finanční příspěvek na závodní stravování - zaměstnanec platí pouze 18 Kč/1 oběd 
- možnost bezhotovostních nákupů v jídelně a obchodě 
- kurzy angličtiny zdarma   
 

POŽADUJEME: 

Vyučení výhodou - Zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost - Dobrý zdravotní stav podmínkou 
 
 

Kontaktujte prosím personální útvar telefonicky na tel. 465 358 124 nebo 465 358 130. 
Případné písemné nabídky s životopisem zasílejte na e mail:pavlina.mlatecova@eur.avx.com  

AVX Czech Republic s.r.o ., Dvo řákova 328, 563 01 Lanškroun.Tel. 465 358 111  
 

 

AVX Czech Republic s.r.o. v  Lanškrouně je součástí nadnárodní 
společnosti AVX Corporation (USA), která patří do japonské skupiny 
KYOCERA. V současné době pokrývá AVX přibližně třetinu světového 
trhu tantalových kondenzátorů.   
Lanškrounský závod, který ve městě úspěšně působí již více než 20 let, 
vyrábí tantalové a niobové kondenzátory pro špičkové aplikace ve 
spotřební a lékařské elektronice, automobilovém, leteckém i kosmickém 
průmyslu. 

 


