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OPERÁTOR - OBSLUHA CNC STROJŮ 
(soustruhy/frézy) 

 
Jsme úspěšná mezinárodní společnost patřící do švýcarské skupiny Sécheron Hasler Group. 
Zabýváme se vývojem a výrobou komponentů pro trakční techniku a jsme celosvětovou 
jedničkou ve svém oboru. Naše produkty slouží k zajištění bezpečnosti při hromadné 
přepravě osob – chráníme životy cestujících. Spolehlivost a kvalita našich produktů je naší 
nejvyšší prioritou. Neustále investujeme do vývoje produktů, tak i do moderních technologií 
výroby. Dynamicky se rozrůstáme, budujeme nová oddělení a rozšiřujeme ta stávající. 

 
Náplň práce: 

 • Čtení a použití technických podkladů 
• Stanovení postupů, prostředků a metod obrábění kovů 
• Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces 
• Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a 
nástrojů 
• Kontrola používání řezných nástrojů 
• Pravidelně měření vyrobených kusů 
• Odpovědnost za kvalitu vyrobených dílů a za jejich přesnost 
• Odzkoušení vyrobených předmětů 

 
Požadujeme: 
 
• Praxe s obsluhou CNC strojů výhodou 
• SOU/SŠ technického směru 
• Zkušenost s programováním CNC strojů (Fanuc, Haiden nebo CAM systémy) výhodou 
• Schopnost seřídit stroj, znalost materiálů a jejich chování, znalost procesů obrábění 
• Schopnost čtení výkresové dokumentace 
• Stabilita, loajalita 
• Spolehlivost a přesnost 
• Odpovědnost a samostatnost 
• Ochota pracovat na směny (3-směnný provoz PO - PÁ) 

 
Nabízíme: 

 zaměstnání v nadnárodní výrobní společnosti, která je špičkou ve svém oboru 
 stabilní a dlouhodobé pracovní uplatnění 
 možnost profesního i odborného růstu 
 práci s nejmodernějšími technologiemi 
 práci v jednosměnném provozu 
 odpovídající finanční ohodnocení (měsíční prémie) 
 nadstandardní zaměstnanecké výhody: 13. mzda, 5 týdnů dovolené, stravenky, 

příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu a další 
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