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SERVISNÍ TECHNIK 
 
 
 
Společnost S&K LABEL spol. s r.o. s provozovnou v Kuřimi je technologicky nejvyspělejší výrobce 
samolepicích etiket a dlouhodobý lídr východoevropského trhu. Společně s firmou S&K TOOLS spol. 
s r.o. je členem zavedené a dlouhodobě stabilní ryze české skupiny S&K GROUP. 
 
 
Co bude vaší náplní práce: 

 podílet se na zpracování plánů preventivní údržby a servisních prací 

 vést záznamy o prováděných úkonech preventivní a servisní činnosti  

 provádět preventivní a pravidelnou údržbu strojů ve spolupráci s provozním technologem 

 při opravách strojů spolupracovat s autorizovaným servisem i externími odborníky  

 vést přehled o dostupných náhradních dílech, spotřebním a pomocném materiálu  

 provádět drobné opravy a údržbu vybavení kanceláří a provozů společnosti  

 odborně zastřešovat předávání technických informací mezi jednotlivými směnami a týmy 
jednotlivých strojů 

 
 
Co od vás očekáváme: 

 min. SOU, SŠ technického směru 

 praxi na obdobné pozici min. 2 roky 

 uživatelské PC dovednosti (OS Windows, MS Office) 

 vyhláška 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 

 manuální zručnost 

 zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost 

 smysl pro detail, technické myšlení 

 ochota učit se novým věcem 

 ochota pracovat na 2 směny 
 
Co u nás najdete: 

 práci na plný úvazek ve stabilní české společnosti 

 5 týdnů dovolené 

 po jednom roce smlouvu na dobu neurčitou 

 stravenky v hodnotě 75 Kč/den 

 přátelský kolektiv 

 příjemné pracovní prostředí, hezkou jídelnu 

 další benefity: pojištění odpovědnosti zaměstnance, věrnostní bonusy, firemní sportovní a 
společenské akce 

 nástup dle domluvy 

 pracoviště: Kuřim – dobré dopravní spojení z Tišnova, Veverské Bítýšky, Blanska, 
Moravských Knínic, Drásova, Čebína atd. 

 
 
Více o nás naleznete na www.sklabel.cz 
 
V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání životopisu na email: simberova@sklabel.cz nebo můžete 
zavolat Zuzaně Šimberové na tel. 606 095 585. 
 
Těšíme se na vás! 
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