Operátor/ka prádelny
(pondělí-pátek)
Přidejte se ke společnosti ELIS Textil Servis s.r.o., která ctí své hodnoty a která má ve svých týmech silnou dynamiku.

Týmovost, vzájemná vstřícnost, pozitivní přístup, odpovědnost a chuť dále se rozvíjet
jsou jedny z hlavních součástí našeho úspěchu.
Co budete mít u nás na starosti?
příjem, třídění a kontrolu pracovních oděvů přijatých od zákazníka (pláště, kombinézy, apod.)
obsluhu pračky, sušičky, skládání a balení oděvů (v superčistém prostoru)
další činnosti související s provozem dle pokynů mistrové
Na co se u nás můžete těšit?
stabilní práci na trvalý pracovní poměr (máme kolegyně, které jsou s námi i více jak 10 let)
5 týdnů dovolené
stravenky – plně hrazené zaměstnavatelem
příjemné a čisté zázemí ve firmě (šatny, jídelna, káva zdarma)
menší tým (prostředí rodinnějšího charakteru, fajn lidi, lidský přístup a vzájemný respekt)
volné víkendy
vše ostatní rádi probereme na osobním setkání
Nástup: ihned
Co od vás očekáváme?
manuální zručnost, pečlivost, otevřenou mysl (není pro nás důležitý stupeň vzdělání, ale chuť učit se
nové věci a pozitivní přístup)
týmovost a odpovědnost (výsledná práce je závislá na kvalitě a šikovnosti každého pracovníka)
práci ve 2 směnném provozu od pondělí do pátku (ranní 6:00-14:00, odpolední 14:00-22:00 – 8 hod.,
včetně přestávek!)
praxi v jakémkoliv typu výrobního provozu – výhodou (nikoliv podmínkou, šikovné i bez praxe rádi
zapracujeme)
Výhodou bydliště v okolí Slavkova u Brna.
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: helena.novakova@elis.com
Elis Textil Servis s.r.o.
závod: Československé armády 352, 684 01 Slavkov u Brna

Přidejte se k Elis – mezinárodnímu poskytovateli servisních služeb, který nabízí pronájem textilií, rohoží a hygienického řešení.
Působíme v Evropě a Latinské Americe a ve většině těchto zemí jsme lídrem na trhu. Zaměstnáváme 45 000 profesionálů ve
440 výrobních a servisních pobočkách ve 28 zemích. Pracujeme pro veřejné i soukromé organizace všech velikostí a napříč
všemi odvětvími. V dnešním komplexním světě jsme nejlepším partnerem pro naše zákazníky. Pomáháme jim každý den,
aby mohli být úspěšní. Další informace najdete na webu www.elis.com

Your contamination control partner

