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Nabízíme
 » brigádu ve firmě s budoucností
 » ohodnocení odpovídající výkonu
 » možnost profesního rozvoje

Nabízíme
 » praxi ve firmě s budoucností
 » ohodnocení odpovídající výkonu
 » možnost profesního rozvoje

Hledáme brigádníky pro:
 » přípravu číselníků k zpracování v systému
 » zaznamenávání kusovníků k dalšímu zpracování
 » mapování administrativních a kancelářských procesů
 » testování interních software aplikací

Hledáme studenty pro:
 » projektování pracovišť, vč. nářadí, materiálových toků
 » měření spotřeby časů, optimalizace (i z ergonomického hlediska)
 » optimalizace dodání komponent ze skladu (logistika)
 » mapování procesů
 » zaznamenání a zpracování získaných dat pro ERP systém

V případě zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis na kariera@bomar.cz.
Těšíme se na případnou spolupráci. V případě zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis na kariera@bomar.cz.

Těšíme se na případnou spolupráci.
BOMAR, spol. s r.o.
Těžební 1236/1 (Černovická terasa)
627 00, Brno

kariera@bomar.cz
533 426 125

BOMAR, spol. s r.o.
Těžební 1236/1 (Černovická terasa)
627 00, Brno

kariera@bomar.cz
533 426 125

Jsme BOMAR, spol. s r.o. - středně velká společnost se sídlem v Brně. Vyrábíme pásové pily na kov. V tom, co děláme, 
jsme dobří a tak právem patříme mezi přední světové výrobce s exportem do více než 20 zemí po celém světě. Vyrábíme 
přes 50 typů pásových pil, od ručních až po CNC řízené automatické. Naše pily dokáží řezat ocelový materiál téměř 
jakýchkoliv rozměrů. Vyrábíme také bohaté příslušenství obsahující dopravníky, délkové dorazy, podavače apod.
Na trhu máme úspěch, stále rosteme, a proto hledáme další spolupracovníky.

Pásové pily / Kotoučové pily / Odjehlovací stroje / Řezná centra / Dopravníky materiálu / Dorazy materiálu / Příslušenství
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BRIGÁDA 
- letní výpomoc v administrativě

 
Praxe a studentské závěrečné práce
- organizace a optimalizace výroby
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