
 

 

 

 

 Zámečník mzda od 25.000 Kč 

 Elektromechanik mzda od 35.000 Kč 

 Seřizovač mzda až 38.000 Kč 

 Operátor výroby mzda až 24.000 Kč 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  

nebo na www.linaplast.cz 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 

- plně hrazené stravenky 

- docházkový bonus 2000 Kč 

- 25 dní dovolené 

- příspěvek na dopravu 

- prémie, odměny, flexipassy 

 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  

nebo na www.linaplast.cz 
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V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

 

PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU 

 Zámečník mzda od 25.000 Kč 

 Elektromechanik mzda od 35.000 Kč 

 Seřizovač mzda až 38.000 Kč 

 Operátor výroby mzda až 24.000 Kč 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  

nebo na www.linaplast.cz 

Těšíme se na Vás 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 

- plně hrazené stravenky 

- docházkový bonus 2000 Kč 

- 25 dní dovolené 

- příspěvek na dopravu 

- prémie, odměny, flexipassy 

 

HLEDÁ  

 Zámečník mzda od 25.000 Kč 

 Elektromechanik mzda od 35.000 Kč 

 Seřizovač mzda až 38.000 Kč 

 Operátor výroby mzda až 24.000 Kč 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  

nebo na www.linaplast.cz 

Těšíme se na Vás 
 

PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 

- plně hrazené stravenky 

- docházkový bonus 2000 Kč 

- 25 dní dovolené 

- příspěvek na dopravu 

- prémie, odměny, flexipassy 

 

HLEDÁ  

OPERÁTORY VÝROBY      

ŠIČKY - PRO ZPRAC.KŮŽE A KOŽENKY 
      

 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 

odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Aktuální přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  

nebo na www.linaplast.cz 

 

PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 

- plně hrazené stravenky 100,-/ks     - věrnostní bonus 

- odměna za odprac.dobu 2000 Kč/kvartál     - vánoční poukázky   

- 25 dní dovolené         - výhodný mobilní tarit  

- bonus při významném životním jubileu    - příspěvek na dopravu 

- životní pojištění                            - prémie, odměny 

 
 

Jsme ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše 

zákazníky patří významné automobilové společnosti. 

PRO POBOČKU NA SKŘÍPOVĚ A HORNÍM ŠTĚPÁNOVĚ HLEDÁME  

nové spolupracovníky na následující pozice: 

mailto:kariera@linaplast.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linaplast.cz%2F&h=ATNC1RfYoXjRZ4SMkB9-d3hVohrZzrGUny8_P0QxXWylBFBfxQ8RF3SPlURWUYc6bRsG9whcPnhLDgDgl5jZYUOjQtMFTTk5IQdYFUcaMNW6duDc75iMBNJW69fCVZY3mB3ZU9_GZRQ2qvGZHybXZY1N&enc=AZO6m1Ez3uPHl9gWtcpc7sS1qq6qgzRjjdP_EoWZ_VUOJc6Eik66aXv_5gPP1Oltfm7QG3TjCiMMKrVNdNwEtSraX9aYQ7-OLmhatvFHnAgNKn4A33n5fq2pTuon_i5jahDXwvmG6Is-X0mvwawbE_NyZCXFsgzTiOTDOssgZxoLxX4M3F0tsaB6O5hS8gJFCOM&s=1
mailto:kariera@linaplast.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linaplast.cz%2F&h=ATNC1RfYoXjRZ4SMkB9-d3hVohrZzrGUny8_P0QxXWylBFBfxQ8RF3SPlURWUYc6bRsG9whcPnhLDgDgl5jZYUOjQtMFTTk5IQdYFUcaMNW6duDc75iMBNJW69fCVZY3mB3ZU9_GZRQ2qvGZHybXZY1N&enc=AZO6m1Ez3uPHl9gWtcpc7sS1qq6qgzRjjdP_EoWZ_VUOJc6Eik66aXv_5gPP1Oltfm7QG3TjCiMMKrVNdNwEtSraX9aYQ7-OLmhatvFHnAgNKn4A33n5fq2pTuon_i5jahDXwvmG6Is-X0mvwawbE_NyZCXFsgzTiOTDOssgZxoLxX4M3F0tsaB6O5hS8gJFCOM&s=1
mailto:kariera@linaplast.cz
mailto:kariera@linaplast.cz
mailto:kariera@linaplast.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linaplast.cz%2F&h=ATNC1RfYoXjRZ4SMkB9-d3hVohrZzrGUny8_P0QxXWylBFBfxQ8RF3SPlURWUYc6bRsG9whcPnhLDgDgl5jZYUOjQtMFTTk5IQdYFUcaMNW6duDc75iMBNJW69fCVZY3mB3ZU9_GZRQ2qvGZHybXZY1N&enc=AZO6m1Ez3uPHl9gWtcpc7sS1qq6qgzRjjdP_EoWZ_VUOJc6Eik66aXv_5gPP1Oltfm7QG3TjCiMMKrVNdNwEtSraX9aYQ7-OLmhatvFHnAgNKn4A33n5fq2pTuon_i5jahDXwvmG6Is-X0mvwawbE_NyZCXFsgzTiOTDOssgZxoLxX4M3F0tsaB6O5hS8gJFCOM&s=1
mailto:kariera@linaplast.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linaplast.cz%2F&h=ATNC1RfYoXjRZ4SMkB9-d3hVohrZzrGUny8_P0QxXWylBFBfxQ8RF3SPlURWUYc6bRsG9whcPnhLDgDgl5jZYUOjQtMFTTk5IQdYFUcaMNW6duDc75iMBNJW69fCVZY3mB3ZU9_GZRQ2qvGZHybXZY1N&enc=AZO6m1Ez3uPHl9gWtcpc7sS1qq6qgzRjjdP_EoWZ_VUOJc6Eik66aXv_5gPP1Oltfm7QG3TjCiMMKrVNdNwEtSraX9aYQ7-OLmhatvFHnAgNKn4A33n5fq2pTuon_i5jahDXwvmG6Is-X0mvwawbE_NyZCXFsgzTiOTDOssgZxoLxX4M3F0tsaB6O5hS8gJFCOM&s=1
mailto:kariera@linaplast.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linaplast.cz%2F&h=ATNC1RfYoXjRZ4SMkB9-d3hVohrZzrGUny8_P0QxXWylBFBfxQ8RF3SPlURWUYc6bRsG9whcPnhLDgDgl5jZYUOjQtMFTTk5IQdYFUcaMNW6duDc75iMBNJW69fCVZY3mB3ZU9_GZRQ2qvGZHybXZY1N&enc=AZO6m1Ez3uPHl9gWtcpc7sS1qq6qgzRjjdP_EoWZ_VUOJc6Eik66aXv_5gPP1Oltfm7QG3TjCiMMKrVNdNwEtSraX9aYQ7-OLmhatvFHnAgNKn4A33n5fq2pTuon_i5jahDXwvmG6Is-X0mvwawbE_NyZCXFsgzTiOTDOssgZxoLxX4M3F0tsaB6O5hS8gJFCOM&s=1

