
CO VÁS ČEKÁ 
• práce v montáži modulárních staveb
•  temperovaná výrobní hala 
• 2 směnný provoz (možnost přesčasů)
• montáž elektroinstalace (pozice elektrikáře)
• vazačské práce při expedici jednotek  

(pozice prac. expedičního skladu)

CO BYSTE MĚLA/A UMĚT 
• ukončené vzdělání nejlépe technického  

směru (není podmínkou)
• manuální zručnost, znalost práce s běžným 

ručním nářadím
• aktivní a odpovědný přístup k práci
• spolehlivost, schopnost týmové práce
• vhodné i pro absolventy bez praxe
• u elektrikáře osvědčení dle §50/1978 Sb. (min. §5)

MŮŽETE SE TĚŠIT NA 
• zázemí stabilní nadnárodní společnosti  

a jistotu výplaty mzdy

• po zaučení mzda od 30.000 Kč výše
• příjemné pracovní prostředí
• motivující finanční ohodnocení dle dosažených 

zkušeností
• 13. plat (v létě příspěvek na dovolenou, vánoční  

odměna a doplatek)
• pravidelná roční valorizace mzdy
• 5 týdnů dovolené
• příspěvky za odpracovanou dobu již od 1.roku
• příspěvek při svatbě zaměstnance, narození dítěte
• příspěvek na stravování ve výši 75 Kč/den
• příspěvek na dopravu pro zaměstnance  

s bydlištěm nad 15 km 1.000–3.000 Kč měsíčně
• možnost parkování, zastávka vlaku i autobusu  

cca 3 minuty chůze
• zvýhodněné telefonování pro celou rodinu
• nepřetržitá odborná asistenční služba ELA  

pro zaměstnance a rodinu (zdraví a životní styl,  
psychologie, finance, právo)

• příležitost pro rozvoj, individuální přístup  
k pracovníkům

PŘIJĎTE PRACOVAT K NÁM A NAJDETE PRÁCI, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT DEN CO DEN!

ALGECO s.r.o. Česká republika a Slovenská republika jako součást skupiny Modulaire Group, je lídrem  
v evropských modulárních službách a infrastruktuře. Vytváříme inteligentní prostory, kde mohou lidé žít,  
pracovat a učit se. Působíme ve 25 zemích a máme přibližně 259 000 modulárních jednotek a přenosných 
skladových prostorů, dále 3 400 dočasných ubytovacích jednotek.

NEVÍŠ KAM  
PO ŠKOLE? 
CHCEŠ ZÍSKAT PRAXI V SOLIDNÍ, FÉROVÉ FIRMĚ?
   

Práce je svou povahou (fyzická náročnost) vhodná spíše pro muže. Nástup ihned, nebo dle dohody.
kontakt: Recruitment.cz@algeco.com, +420 739 324 263

MONTÁŽNÍK VE VÝROBĚ • ELEKTRIKÁŘ  
 • PRACOVNÍK EXPEDIČNÍHO SKLADU


