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Odborným výcvikem a motivačním
plánem ARAKO podporuje mladé strojaře
Jako významný zaměstnavatel opavského regionu, povzbuzujeme mladé
strojaře ke studiu a především k práci ve strojírenství. „Pokračujeme a zintenzivňujeme spolupráci s technickými
školami. Přijímáme absolventy, nabízíme praxi ve výrobě, účastníme se náborových veletrhů a kampaní pro podporu zájmů o studia strojírenských oborů.
Snažíme se tak předcházet absencí kvalifikovaných sil na trhu práce“ vysvětluje Pavlína Koligová, personální ředitelka

společnosti ARAKO spol. s r.o. Pro studenty strojírenských oborů máme připravený plán, jak odborného výcviku,
tak i motivačního plánu. „Studenty, čeká
praxe ve výrobě, během které absolvuji zaškolení na čtyřech pracovištích. Ve
dvou a půl měsíčních cyklech se naučí obsluhovat moderní stroje a zařízení, a pokud budou dosahovat dobrých
výsledků, mohou svou mzdu v průběhu odborné praxe navyšovat a ukončit
praxi podpisem smlouvy a nástupem do

trvalého pracovního poměru k nám do
společnosti ARAKO“, vysvětluje Pavlína Koligová, personální ředitelka společnosti ARAKO spol. s r.o.
Práce ve výrobě naši společnosti ARAKO je velice zajímavá a různorodá. Věříme, že dokážeme mladé lidi zaujmout a
nabídnout jim kvalitní místo v kolektivu
odborníků. Díky moderním metodám
mohou studenti získat potřebné dovednosti a díky vlastní pili se vypracovat na
vyšší pozice a růst ve své odbornosti.

Lakování vlnovcového ventilu A20.
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a více než šedesát let se nám po- odbornou kvalifikaci personálu a aktivvedlo vybudovat si ve světě i v Čes- ně podporujeme další profesní růst naké republice pozici stabilního partne- šich zaměstnanců.
ra ve výrobě průmyslových armatur
pro energetiku, chemii a petrochemii. Kvalifikace, motivace, benefity
Důležitým milníkem pro ARAKO
Máme vypracovaný systém odměn a
(tehdejší
byl rok 1976, kdy zaměstnancům nabízíme řadu zaměstpéčeMinervu)
o zaměstnance
jsme stáli u zrodu jaderné energetiky naneckých výhod, mezi které patří: přía započali jsme v Opavě výrobu arma- spěvek na závodní stravování, příspěvek
turřemeslná
pro jaderný průmysl.
Do dnešních na penzijní připojištění na volnočasové
výroba
dnů vyrobila společnost ARAKO více aktivity zaměstnanců i jejich dětí. Dále
než 250 000 ks jaderných armatur, kte- pak poskytujeme výpomoci v mimoré jsou
používány
téměř ve všech
elek- řádných životních a pracovních situaranní
/ odpolední
směna
trárnách ruského typu VVER na svě- cích, jako jsou narození dítěte, svatba,
tě. Exportujeme do 25 zemí světa a již pracovní výročí či odchod do penze.
jsme zapojeni např. do projektů výprémiové
Podporujeme vzdělávání
stavby
jaderných ohodnocení
elektráren Ruppur
mladých strojařů
(Bangladéš), Akkuyu (Turecko) nebo
Spaloven odpadu v Moskevské oblasNedostatek technicky kvalifikovati a dalších.
ných pracovníků je stále aktuální tématem, které není společnosti ARAKO
Zaměstnanci jsou
lhostejné. Nástrojářů, obráběčů, operánejdůležitější a klíčovou části
torů obsluhy CNC strojů a technických
Jako podnik působící v oblasti jader- pracovníků obecně je v poslední době
né energetiky, klademe velký důraz na nedostatek.
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ZAMĚSTNANCE
DO VÝROBY

RENÉ KAMRÁD
vedoucí pekárny AZPEK s.r.o.

V případě zájmu volejte pondělí - pátek 600 - 1500 hod.
tel.: +420 604 463 858 / e-mail: azpek@azpek.cz

KDO CHCE, TEN PEČE S NÁMI!
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Doba žádá odborníky a my je z vás udČláme!
SŠHS a VOŠ Opava je pĜíspČvkovou organizací zĜízenou Moravskoslezským krajem
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