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Budete brzy absolventem střední školy a hledáte práci? 
Lákají Vás moderní technologie a práce s využitím PC? 

 
Pak máme pro Vás práci! 

- fyzicky nenáročnou pozici  
- vhodnou pro muže i ženy 

- ideální pro absolventy/ky, rádi Vás vše naučíme! 

 

TISKAŘ NA DIGITÁLNÍCH TISKOVÝCH STROJÍCH 
 

Společnost S&K LABEL spol. s r.o. je technologicky nejvyspělejší výrobce samolepicích 
etiket a dlouhodobý lídr východoevropského trhu s provozovnou v Kuřimi. 
 
Co budete dělat: 

- samostatně obsluhovat digitální tiskový stroj roll to roll 
- kontrolovat stav, čistotu a vybavení stroje i pracoviště 
- napomáhat při odstraňování závad 
- samostatně provádět pravidelnou údržbu stroje a drobné opravy  

 
Co od Vás očekáváme: 

- min. SOU technického směru 
- všeobecné PC dovednosti – MS Office, Windows 
- znalost AJ – min. na úrovni porozumění psanému textu 
- ochotu pracovat na 3 směny 
- kladný vztah k moderním technologiím 
- zručnost, samostatnost, zodpovědnost 
- ochota učit se novým věcem 
- smysl pro detail, technické myšlení, cit pro barvy 

 
Výhodou pro Vás bude: 

- polygrafické vzdělání 
- zkušenost s obsluhou jakéhokoliv tiskového stroje, grafik či operátor DTP 

 
Nabízíme Vám: 

- práci na plný úvazek ve stabilní české společnosti 
- 5 týdnů dovolené 
- po jednom roce smlouvu na dobu neurčitou 
- stravenku za každý odpracovaný den v hodnotě 75,-Kč 
- hezkou jídelnu, kde vám připraví obědy i večeře 
- moderní pracovní prostředí – teplota, bezpečí, pořádek 
- motivační mzdové ohodnocení podle výsledků práce 
- pojištění odpovědnosti zaměstnance 
- firemní sportovní a společenské akce 
- nástup dle domluvy 
- nástupní mzda 19 000 Kč – 24 800 Kč dle zkušeností a pracovních výsledků 
- pracoviště: Kuřim - dobré dopravní spojení z Tišnova, Veverské Bítýšky, Blanska atd. 

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

Těšíme se na Vás! 
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