
Kdo jsme… 
Společnost LIKOV s.r.o. je významným evropským výrobcem a prodejcem stavebních profilů. Naše společnost sídlí v Kuřimi nedaleko Brna. 
Výroba a strojový park jsou srdcem naší firmy. Technologické vybavení a jeho neustále zlepšování je naši velkou prioritou. V současnosti rozšiřujeme náš tým konstruktérů a hledá-
me šikovného absolventa nebo studenta v posledním ročníku na pozici konstruktéra. 

Co vás čeká…
Bude se jednat o týmovou práci, kdy bude nová posila pod vedením zkušeného technika vytvářet výkresovou dokumentaci. Počítáme s tím, že novému kolegovi předáme veškeré 
informace získané naší dosavadní praxí. 

Co by uchazeči nemělo chybět…
• cíl stát se specialistou v oboru, chuť učit se novým věcem a vzdělávat se
• preciznost, nápaditost, schopnost přijít s řešením, trpělivost
• aktivní přístup a potřeba dosáhnout výsledku, tah na bránu 
• velkou výhodou znalost (byť teoretická) problematiky plastů
• výhodou zkušenost práce v 3D CAD programech 

Náplň práce po získání potřebných odborných znalostí…
• konstrukce vytlačovacích nástrojů a přípravků na výrobu plastových profilů
• tvorba 3D modelů, výkresové dokumentace
• řešení požadavků výroby, navrhování technických řešení 
• komunikace s dodavatelskými firmami
• účast u funkčních zkoušek nástrojů
• tvorba technologických postupů 

Nabízíme…
• předání dosavadních zkušeností, neustálé rozšiřování znalostí a zkušeností
• zázemí stabilní české společnosti
• 5 týdnů dovolené
• roční prémie

Nástup: dle dohody
Místo výkonu práce: Kuřim (severně 10 km od Brna)
Váš životopis zasílejte na email petra.rampulova@likov.com. V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici. 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do společnosti LIKOV s.r.o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osob-
ních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM, 
HLEDÁME KONSTRUKTÉRA NÁSTROJŮ 

PLASTOVÉ VÝROBY
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ZAJÍMÁŠ SE O PROBLEMATIKU PLASTŮ?
CHCEŠ SE STÁT SPECIALISTOU 
V OBORU EXTRUZE PLASTŮ? 
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